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WZÓR
UMOWY Nr ZDW.RDW. 2.12.361- 17/WZ/2015
Zawarta dnia …..-12-2015 roku w Bydgoszczy pomiędzy:
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna
113; NIP 554-22-19-944; REGON 092364160, tel./fax. /56/ 66-44-035 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez :
1. p. mgr Mirosława Kielnika
Dyrektor – ZDW w Bydgoszczy
2. p. mgr Justynę Herzberg
Główny Księgowy – ZDW w Bydgoszczy
a
…………………………………………….
ul. ………………………………………..
…………………………………….
NIP – ……………………….. ; REGON- ………………….; KRS- ……………………….
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :
1. p. …………………………

-

……………………………………

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje - Usługa w zakresie naprawy i konserwacji
sprzętu komputerowego – w RDW Toruń na 2015r
Według typu 50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Opis i typ drukarek komputerowych:
- HP OfficeJet K7100
- HP OfficeJet 7000 WF
- HP Deskjet 3650
- HP Deskjet 6940
- HP LaserJet 1020
- HP LaserJet P1005
- Konica Minolta PadePro 1350W
- Color LaserJet CP 1215
§2
2.Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
2.1. Wypełniony formularz i kosztorys oferty (załącznik do umowy)
2.2. Oferta złoŜona w dniu - ……-12-2015r.
§3
1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie usług od dnia podpisania umowy.
Zakończenie usług 15 grudnia 2016 r.
2. Termin wykonania naprawy poszczególnych drukarek komputerowych zostanie kaŜdorazowo ustalony przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu naprawy.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
(konserwacji sprzętu komputerowego) w terminie 48 godzin od chwili dostarczenia Wykonawcy pisemnego
zlecenia usług i potwierdzenia jego otrzymania Zamawiającemu na nr - telefonu
fax. 56/66-44-037. Wykonanie usługi będzie się odbywało na terenie siedziby Zamawiającego. W
wyjątkowych sytuacjach wymagających naprawy sprzętu w warsztacie Wykonawcy. Zamawiający po
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konsultacji z osobą odpowiedzialna za sprzęt wyrazi zgodę do przetransportowania urządzenia do siedziby
Wykonawcy na jego koszt lub jego transportem i po naprawie dostarczenie urządzenia do siedziby
Zamawiającego.
§5
1. Koszty zakupu nowych części zamiennych ponosi Zamawiający. Wartość materiału i części zamiennych ustalona zostanie na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktur zakupu materiału
z zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜe ona odbiegać od przeciętnych cen rynkowych danego materiału.
2. Materiały i części zamienne uŜyte do realizacji usług powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczalnych do obrotu.
3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dane potwierdzające
spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2
§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają :
za cenę jednej roboczogodziny naprawy uszkodzonych drukarek komputerowych
netto
- …….. zł
podatek VAT 23% - ……… zł
cena brutto
- ………zł
Słownie brutto : ……………………….. złoty 00/100 gr.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają :
za cenę jednej sztuki konserwacji (czyszczenia ) zestawu komputerowego
netto
- …….. zł
podatek VAT 23% - …….. zł
cena brutto
- ……...zł
Słownie brutto : ………………………. złote …../100 gr.
3.Wartość wszystkich usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy przez cały okres jej trwania
nie moŜe przekroczyć kwoty 3 690,00 zł (brutto); słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100. W powyŜszej kwocie jest uwzględniony koszt materiałów uŜytych w trakcie naprawy drukarek komputerowych.
§7
1.Zapłata za wykonaną usługę będzie regulowana na podstawie faktury VAT, z konta Zamawiającego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury
przez Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1. Uczestniczenia przy weryfikacji uszkodzeń z określeniem ilości godzin potrzebnych do naprawy
uszkodzenia.
2. Weryfikacji zuŜytych części zamiennych i potrzeby zakupu nowych części.
3. Dokonania szacunkowego wyliczenia kosztów naprawy .
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
2. Gwarancja rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze naprawianego sprzętu.
3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie określonym w pkt.1,
jeŜeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4.JeŜeli Wykonawca nie usunie wad wykonanej usługi w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia
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przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
MoŜe teŜ od umowy odstąpić.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy , jeŜeli : wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy, w tym przypadku
moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜytego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy jeŜeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
c) Wykonawca nie rozpoczął usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
jej mimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie
d) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim bez pisemnej
zgody Zamawiającego
e) wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności postanowienia § 4, § 5
ustęp 2 i 3, § 9 ustęp 4, § 13.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia
wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.
§11
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu naprawy powstałą z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu
określonego w pisemnym zleceniu naprawy sprzętu .
§ 12
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają osoby:
Zamawiający – p. GraŜyna Tasz tel./ 56/ 66-44-035
Wykonawca – p. ……………… tel. kom. – ..…………………… lub …………………….
Osoby te są odpowiedzialne za realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 13
Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie waŜna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
§ 14
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego, będące wyposaŜeniem maszyn
biurowych pobranych do naprawy we własnym warsztacie.

1.
2.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności w drodze
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podpisanego przez strony aneksu.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. …………………………….

1. ………………………………………..

2. ………………………………

2. ………………………………………..
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