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Załącznik nr 6  

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

Urządzenia wielofunkcyjne 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych (dalej: 
urządzenia) świadczona w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym zapewnienie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń. 

2. Przedmiotem umowy objęte są następujące urządzenia wielofunkcyjne: 
a) Lexmark X658de – 4 szt.;  
b) Lexmark X654de – 4 szt.; 
c) Lexmark X792 – 3 szt.; 
d) Lexmark CX727de 5 szt. (Urządzenie na gwarancji do 9.01.2022 r. lub wykonania 

400 000 wydruków A4); 
e) Minolta BizHub C458 – 1 szt. (Urządzenie na gwarancji do 9.01.2022 r. lub wykonania 

400 000 wydruków A4) 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: 

SOPZ), którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
2018 r. (dalej: Oferta), której kopia stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 2 

Warunki realizacji umowy 

1. Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń (dalej: Obsługa Serwisowa) obejmuje: 
a) przegląd konserwacyjny „zerowy”, w tym w szczególności odczyt liczników drukarek oraz 

naprawę i wymianę części zużytych lub uszkodzonych zgodne z dokumentacją techniczną, 
wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi w terminie do 15 dni od 
podpisania umowy; 

b) zapewnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń oraz ich nieprzerwanej pracy (w tym: tonery, pojemniki na zużyty 
toner itp.) – z wyłączeniem papieru, zszywek; 

c) przeglądy konserwacyjne urządzeń zgodne z dokumentacją techniczną, wymogami 
określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi, jednak wykonywane nie rzadziej niż raz 
na 3 miesiące; 

d) naprawę i wymianę części zużywających się lub uszkodzonych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urządzeń; 

e) kontrolę i ocenę stanu technicznego urządzeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Obsługi Serwisowej w miejscu użytkowania urządzeń, 
z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa urządzeń w miejscu użytkowania 
okaże się niemożliwa. W przypadku naprawy urządzeń poza miejscem użytkowania, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia na czas trwania naprawy, urządzenia zastępczego  o nie gorszych 
parametrach niż urządzenie naprawiane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania Obsługi Serwisowej urządzeń zgodnie 
z dokumentacją i zaleceniami producenta danego urządzenia oraz przestrzegania przepisów BHP 
i ppoż. 

4. Wszelkie zgłoszenia niesprawności urządzeń przesyłane będą do Wykonawcy drogą elektroniczną 
na adres wskazany w § 12 ust. 6 pkt 2. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do urządzeń objętych zgłoszeniem w celu wykonania 
Obsługi Serwisowej. Obsługa Serwisowa odbywać się będzie w obecności osoby wskazanej przez 
Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych każdego 

urządzenia wskazanego w § 1 ust. 2, po wykonaniu limitu kopii przewidzianego przez producenta 
tego urządzenia, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

7. Przegląd konserwacyjny „zerowy” obejmuje następujący zakres czynności: 
a) naprawa urządzeń w tym wymiana zużytych elementów takich jak nagrzewnica, pas transportu; 
b) czyszczenie i odkurzanie całego wnętrza urządzenia; 
c) czyszczenie układu optyki; 
d) czyszczenie elementów pobierania i transportu papieru (rolki, pasy transportu); 
e) czyszczenie układu grzejnego, wałków ładujących, pasów transferowych; 
f) kontrolę stanu technicznego ww. podzespołów. 

g) inne czynności przewidziane przez producenta urządzenia w ramach przeglądu 
gwarancyjnego (jeśli dane urządzenie podlega gwarancji); 

8. Przegląd konserwacyjny obejmuje następujący zakres czynności: 
a) czyszczenie i odkurzanie całego wnętrza urządzenia, 
b) czyszczenie układu optyki; 
c) czyszczenie elementów pobierania i transportu papieru (rolki, pasy transportu); 
d) czyszczenie układu grzejnego, wałków ładujących, pasów transferowych; 
e) kontrolę stanu technicznego ww. podzespołów. 

f) inne czynności przewidziane przez producenta urządzenia w ramach przeglądu 
gwarancyjnego (jeśli dane urządzenie podlega gwarancji); 

9. O konieczności wykonania przeglądu konserwacyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

10. Przeglądy konserwacyjne będą wykonywane po uprzednim ustaleniu terminu drogą elektroniczną, 
w dni robocze w godz. 9:00-15:00. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu konserwacyjnego w terminie 3 dni roboczych 
następujących po dniu otrzymania powiadomienia o którym mowa w ust. 9. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia niesprawności urządzeń w terminie do 3 dni roboczych 
następujących po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego drogą elektroniczną, 
a w przypadku braku takiej możliwości do dostarczenia w tym czasie urządzeń zastępczych 
o parametrach nie gorszych niż urządzenia zastępowane – na czas naprawy.  

13. Wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia 
urządzeń po ich naprawie w miejscu użytkowania ponosi Wykonawca. 

14. W przypadku dokonywania naprawy poprzez wymianę części zużytych lub uszkodzonych, 
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji części nowych, oryginalnych bądź zamienników 
dopuszczonych przez producenta urządzeń. 

15. W przypadku dostarczenia urządzeń zastępczych, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
niesprawności serwisowanych urządzeń w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych 
następujących po dniu otrzymania zgłoszenia niesprawności drogą elektroniczną. 

16. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, 
tj. wyprodukowanych przez producenta urządzenia i przeznaczonych do zastosowania w danym 
modelu urządzenia, lub materiałów równoważnych, spełniających co najmniej następujące 
wymagania: 

1) muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta i zabezpieczone 
gwarancją nienaruszalności opakowania oraz wyprodukowane w okresie 12 miesięcy przed 
datą dostawy, 

2) muszą posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę producenta, indywidualny kod 
materiału eksploatacyjnego, nazwę/model urządzenia, do którego są przeznaczone, 

3) muszą spełniać parametry takie jak: wydajność i jakość kopii, co najmniej jak materiały 
oryginalne pochodzące od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony, 

4) nie mogą być regenerowane, tzn. w procesie ich wytwarzania nie mogły zostać wykorzystane 
gotowe elementy pochodzące z już zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak np. dysze, 
wałki, obudowy, itp., 
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5) muszą być odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i w pełni z nim współpracować, 

umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji technicznych, diagnostycznych i informacyjnych 
urządzeń drukujących, zarówno w czasie pracy stanowiskowej jak i w sieci informatycznej. Nie 
mogą powodować zgłaszania błędów i informacji urządzeń drukujących nie związanych z 
awarią techniczną. Muszą być jednoznacznie rozpoznawane przez urządzenia pobierające 
informacje z układu elektronicznego materiału eksploatacyjnego; 

6) nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem monitorującym w urządzeniu stan 
zasobnika z tonerem, 

7) ich zastosowanie w urządzeniach nie może powodować utraty gwarancji na urządzenia; w 
przypadku użycia przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez 
Wykonawcę skutkującego utratą gwarancji dla urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do 
przejęcia obowiązków gwaranta urządzeń na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez 
zmiany jej warunków, 

8) aktualizacja wbudowanego oprogramowania (firmware) danego urządzenia nie może mieć 
wpływu na obsługę przez to urządzenie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, 

9) nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od Zamawiającego zużytych materiałów 
eksploatacyjnych takich jak np. kasety po tonerach, pojemniki ze zużytym tonerem itp. oraz 
zobowiązuje się wystawić oświadczenia o przejęciu obowiązków dotyczących ich utylizacji. 

18. Zamówione przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne, a także części ulegające zużyciu 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w terminie do …* dni 
roboczych, następujących po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego drogą elektroniczną 
zapotrzebowania na nie. Wykonawca zobowiązuje się też dostarczyć na wniosek Zamawiającego 
ilość materiałów eksploatacyjnych, umożliwiającą użytkowanie urządzeń objętych przedmiotem 
zamówienia bez przerw w ich funkcjonowaniu (co najmniej jeden toner zapasowy na każde 
urządzenie). Wszelkie koszty związane z dostawą, w tym koszt transportu, ponosi Wykonawca.  

19. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, części wymiennych bądź jakichkolwiek 
innych elementów wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu umowy o nieodpowiedniej 
jakości Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na produkty i elementy wolne od wad oraz 
odpowiedniej jakości w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego 
reklamacji drogą elektroniczną. Jeśli dostarczony materiał eksploatacyjny o nieodpowiedniej jakości 
zawiódł po wydrukowaniu mniej niż 50% stron przeznaczonych dla jego nominalnej wydajności, 
powoduje zabrudzenie urządzenia lub wydruku to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
materiał nowy i wolny od wad. 

20. W chwili zawarcia umowy w urządzeniach mogą być zainstalowane materiały eksploatacyjne 
przeznaczone do danego urządzenia. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych w ramach nowej 
umowy nastąpi dopiero po ich wyczerpaniu. Po zakończeniu umowy serwisowej, tonery 
zainstalowane przez Wykonawcę, które nie zostały całkowicie wyeksploatowane, przechodzą na 
własność Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie 
wynikające z faktycznego odczytu liczników urządzeń na ostatni dzień obowiązywania umowy. 

21. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń objętych przedmiotem umowy. 

 
§ 3 

Okres realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. 

z zastrzeżeniem ust 2 i 3. 
2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku, kiedy łączna kwota wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1. 
3. Strony przewidują możliwość skorzystania z opcji jednostronnego przedłużenia przez 

Zamawiającego okresu, na jaki zawarta została umowa w przypadku nie wykorzystania całej kwoty 
o której mowa w § 5 ust. 1 pomimo upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące tj. do dnia … 2019 r. W przedłużonym okresie trwania 
umowy ust. 2 stosuje się odpowiednio.  Wykonawcy nie przysługują roszczenia o przedłużenie 



  
Znak sprawy: DSO.271.3.10.2018 

 
okresu obowiązywania umowy. Przedłużenie okresu trwania umowy nastąpi w drodze  
jednostronnego oświadczenia Zamawiającego sporządzonego na piśmie i przekazanego 
Wykonawcy. 

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Początkowe stany liczników urządzeń zostaną spisane komisyjnie przez przedstawicieli Stron, 
o których mowa w § 12 ust. 6 w dniu podpisania umowy i wpisane do protokołu serwisowego. 

2. Wszystkie wykonane czynności serwisowe dokumentowane będą wpisami w protokołach 
serwisowych i potwierdzane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego i pracownika 
Wykonawcy wykonującego usługi. 

3. Przy odbiorze czynności serwisowych  uczestniczyć będzie każdorazowo pracownik Wykonawcy 
oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności bądź niezgodności ze 
złożonym przez Zamawiającego zgłoszeniem.  

4. Na koniec każdego miesiąca (ostatni dzień roboczy miesiąca) dokonywane będą odczyty liczników 
wydruku potwierdzone przez pracownika Zamawiającego. Na podstawie odczytów Wykonawca 
sporządzi zestawienie stanowiące podstawę do rozliczenia wykonania usługi w danym miesiącu. 

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza pracownik Zamawiającego o którym mowa w § 12 
ust. 6 pkt 1. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu 
umowy nie przekroczy kwoty …………….. zł netto, co po doliczeniu należnej kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT) w wysokości ….zł daje kwotę: ………………...... zł brutto (słownie złotych: 
…/100). 

2. Cena przeglądu „zerowego”, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) wynosi …………….. zł brutto, w  tym 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

3. Cena jednej kopii czarno-białej formatu A4/A3 dla urządzeń wskazanych w § 1 ust. 2 wynosi  

a) Lexmark X658de – …………….. zł brutto, 

b) Lexmark X654de – …………….. zł brutto, 

c) Lexmark X792 – …………….. zł brutto, 

d) Lexmark CX727de - …………….. zł brutto, 

e) Minolta BizHub C458…………….. zł brutto,  

w  tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego  

4. Cena jednej kopii kolorowej formatu A4/A3 dla urządzeń wskazanych w § 1 ust. 2 wynosi: 

a) Lexmark X658de – …………….. zł brutto 

b) Lexmark X654de – …………….. zł brutto 

c) Lexmark X792 – …………….. zł brutto 

d) Lexmark CX727de - …………….. zł brutto 

e) Minolta BizHub C458…………….. zł brutto…………….. zł  

w  tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

5. W przypadku przekroczenia przez urządzenie zadeklarowanego średniego miesięcznego 
zaczernienia na poziomie 8% ceny kopi wskazane w ust 3 i 4 ulegają podwyższeniu przy 
zastosowaniu  następujących mnożników: 
a) dla zaczernienia 8-15% - ilość stron * stawka za stronę  * 2 
b) dla zaczernienia powyżej 16% - ilość stron * stawka za stronę  * 3 
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6. Ceny jednostkowe o których mowa w ust. 2 - 4 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy i pozostaną niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.  
7. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu będzie ustalona jako 

iloczyn cen jednostkowych określonych w ust. 3 i 4 oraz rzeczywistej liczby wykonanych w danym 
miesiącu kopii z uwzględnieniem poziomu zaczernienia strony o którym mowa w ust 5. Po 
wykonaniu  przeglądu „zerowego”  wykonawca zobowiązuje się dostarczyć poprawnie wystawioną 
fakturę za usługę z minimalnym terminem płatności 30 dni. 

 
8. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowane zlecenia. Maksymalna kwota, o 

której mowa w ust. 1 może zostać niezrealizowana przez Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia. 

9. Ostateczna wartość umowy będzie zależna od liczby i wartości faktycznie wykonanych wydruków. 
 

§ 6 
Warunki płatności 

1. Faktura za zrealizowane w danym miesiącu usługi wystawiona zostanie przez Wykonawcę w 
oparciu o zestawienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5. 

2. Termin zapłaty faktury za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 
ustawowych. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 
wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, w 
szczególności takich jak: nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lub 
§ 2 ust. 6, w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania; 

2) opóźnienia w zapewnieniu materiałów eksploatacyjnych, a także części ulegających zużyciu, 
o których mowa w § 2 ust. 18 i § 2 ust. 19 w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w realizacji zobowiązania; 

3) opóźnienia w usunięciu niesprawności urządzeń lub dostarczenia urządzeń zastępczych, 
o których mowa w § 2 ust. 12 w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w realizacji zobowiązania; 

4) gdy liczba reklamowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń 
wielofunkcyjnych w okresie obowiązywania umowy przekroczy …..szt.**, w wysokości 200 zł 
brutto za każdą kolejną reklamowaną sztukę materiału eksploatacyjnego (tonerów) do 
urządzeń wielofunkcyjnych; 

5) dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń z naruszeniem postanowień § 2 ust. 
16 pkt 1-9 w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia.  

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie naliczane są niezależnie od siebie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Zapłata kar umownych nie zwolni Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
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§ 8 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy  jeżeli: 

1) suma kar umownych, do jakich naliczenia uprawniony będzie Zamawiający przekroczy 5% 
łącznego  wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1; 

2) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy; 

3) Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób nieprawidłowy i nie zmieni sposobu 
wykonywania umowy pomimo wcześniejszego wezwania go do tego przez Wykonawcę z 
wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zmiany. 

2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy/ Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie następującej / następujących części umowy …………… 

następującemu podwykonawcy / 

podwykonawcom…………………………………………………………………………. 

2. Osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy/podwykonawców:……………………………………….. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 

realizacji umowy przez podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług w późniejszym czasie. 

4. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

5. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za 

działania lub zaniechania własne. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

wykonywaniu przez podwykonawców zobowiązań umownych w innym zakresie niż wskazany w 

ofercie, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od 

prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za zobowiązania wykonywane przez tych podwykonawców.  

 
§ 10 

Cesja 

Przeniesienie na rzecz osób trzecich wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wynikających z realizacji niniejszej umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do złożonej oferty, z 
zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 
przedmiotu umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w sytuacji wycofania 
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z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanych przez Wykonawcę 
elementów; 

2) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i 
podatku akcyzowym w odniesieniu do wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy; 

3) zmiany miejsca wykonywania usługi w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego na 
znajdującą się w obrębie granic miasta Krakowa. 

 
3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze w rozumieniu umowy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 

4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6. Osoby odpowiedzialne za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 
1) po stronie Zamawiającego: p. ……………., tel. ……….…., email: …….; 
2) po stronie Wykonawcy: p. ................., tel. .............. , email:……. 

7. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

8. Załącznikami do umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia); 
2) Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia…. (kopia); 
3) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do podpisania umowy (oryginał lub kopia). 

 
 
*w zależności od treści wybranej oferty, maksymalnie 3 dni 
**w zależności od treści wybranej oferty, maksymalnie 50% szacowanej liczby materiałów, które 
Wykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 


