Nr sprawy: 75/DKSR/DCZP/2014/I

Załącznik nr 2 do ZO

UMOWA Nr …../DCZP/2014
DzierŜawa kserokopiarek wraz z obsługą serwisową dla „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
zawarta we Wrocławiu w dniu ………..2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o., z siedzibą przy ul. WybrzeŜe
J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483 , NIP: 8951965126,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Piotra Połulicha,
Wiceprezesa Zarządu– Zbigniewa Michała Mlądzkiego
zwanym w treści Umowy „Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………..
zwaną w treści Umowy „Wykonawca"
zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”.
zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
późn. zm.) oraz Regulaminem Zamówień „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2010r. na
podstawie wyboru oferty Wykonawcy,
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§1
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem 3 sztuk kserokopiarek będących
przedmiotem dzierŜawy i oddaje te kserokopiarki do uŜytkowania Zamawiającemu na
czas trwania umowy.
Wykonawca zainstaluje dostarczone kserokopiarki, wraz z kompletnym wyposaŜeniem
niezbędnym do prawidłowej obsługi i pracy kserokopiarek, w lokalizacjach znajdujących
się w siedzibie Zamawiającego.
Przekazanie i zainstalowanie przez Wykonawcę, we wskazanych lokalizacjach, nastąpi w
terminie 48 godzin od dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokołem
odbioru stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe urządzenia o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy
są w stanie technicznym umoŜliwiającym uŜytkowanie bez Ŝadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji.
Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i
nie jest obciąŜony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem Ŝadnego
postępowania.
Kserokopiarki nie muszą być fabrycznie nowe, lecz ich stan techniczny powinien
zapewnić bezpieczną pracę i dobrą jakość wykonywanych kopii.
Zamawiający zastrzega moŜliwość wymiany, na koszt Wykonawcy, wyeksploatowanych
urządzeń na nowe o podobnych parametrach oraz moŜliwość zmian w rozmieszczeniu
kserokopiarek.

§2
1. Za uŜytkowanie urządzenia DzierŜawca uiszcza miesięczne opłaty w wysokości:
a) Kwota 100 kopii czarno- białych ………………brutto, słownie: ……………..brutto,
b) Kwota 100 kopii kolorowych ……….…………..brutto, słownie: ……………..brutto.
2. Cena brutto zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.
3. Płatność za wykonanie umowy zostanie uregulowana na podstawie rzeczywistej
ilości wykonanych w danym miesiącu kopii czarno-białych oraz kolorowych
podzielonych przez 100 i pomnoŜonych odpowiednio przez cenę wykonania
pakietu 100 kopii.
§3
1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Podstawę do naliczenia miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie ze wskazaniami
określonymi w ust. 1, stanowić będą protokoły określające wskazania liczników
kserokopiarek tj. ilości stron kopii wykonanych w danym miesięcznym okresie
rozliczeniowym.
4. Protokoły, o których mowa w ust. 3 wystawione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
upowaŜnionego pracownika Zamawiającego, stanowić będą kaŜdorazowo podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i winny być do niej załączone.
5. Zapłata naleŜności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr
identyfikacji podatkowej NIP 8951965126 i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania
faktur bez jego podpisu.
§4
1. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany
jest do:
a) wykonywania usług serwisowych w zakresie wszelkich niezbędnych konserwacji i
napraw łącznie z dostawą i wymianą części lub podzespołów uszkodzonych oraz
zuŜytych - powodujących nieprawidłowe działanie sprzętu oraz materiałów
eksploatacyjnych za wyjątkiem papieru kserograficznego
b) odbioru zuŜytych materiałów eksploatacyjnych i części urządzeń, potwierdzony kartą
przekazania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.
U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 ze zm.)
2. Serwis będzie wykonywany w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, najpóźniej następnego dnia roboczego do
godziny 12.00.
3. Jeśli naprawa urządzenia będzie trwała dłuŜej niŜ 48 godzin od momentu rozpoczęcia
naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od
naprawianego.
4. Wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z zakresu obsługi kserokopiarek,
pracownikom wskazanym przez Zamawiającego.

§5
Umowa została zawarta na czas określony na okres 24 miesięcy od dnia podpisania.
§6
1. Zamawiający zobowiązany jest:

a) ze szczególną starannością chronić dzierŜawione kserokopiarki przed uszkodzeniami,
utratą oraz uŜytkować je zgodnie z przeznaczeniem,
b) nie dokonywać we własnym zakresie Ŝadnych zmian ani napraw a korzystać
wyłącznie z usług serwisowych Wykonawcy i niezwłocznie informować serwis o
wystąpieniu okoliczności wymagających jego interwencji na druku Zlecenie –
załącznik nr 3 do umowy,
c) umoŜliwić pracownikowi serwisu wykonanie koniecznych napraw, nie przenosić i nie
zmieniać ustawienia sprzętu przez osoby nieuprawnione, z zastrzeŜeniem o którym
mowa w §1 ust. 7.
2. Zamawiający nie moŜe oddać w podnajem, ani oddać do uŜywania oraz uŜyczyć osobom
trzecim urządzeń będących przedmiotem umowy.
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§7
1. Usługodawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za kaŜdy
dzień zwłoki:
1) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy;
2) W przystąpieniu do serwisu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
Usługodawca wyraŜa zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
naleŜnego mu wynagrodzenia.
W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeŜone na tę okoliczność
kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe dalsze wykonywanie Umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym Ŝe
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
Umowa moŜe być wypowiedziana bez konsekwencji przez kaŜdą ze Stron bez podania
przyczyny, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.

§8
1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej.
2. W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć
go polubownie.
3. JeŜeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
5. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na
osoby trzecie bez jego zgody, wyraŜonej pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
Przez przeniesienie wierzytelności Strony rozumieją w szczególności cesję
wierzytelności, poręczenie, factoring, jak równieŜ pełnomocnictwa do występowania w
imieniu wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia, a takŜe inne umowy,
czynności których skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej do wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
6. Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, kaŜdy na prawie oryginału, jeden egzemplarz
dla Usługodawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Protokół odbioru
3. Zlecenie
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