Umowa BA/OGa/SSI - ....... /2017
zawarta w dniu .... r. pomiędzy
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42,
81-342 Gdynia, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000062756, NIP: 525000-88-09,

REGON:

000080507,

zwanym

w

dalszej

części

„Zamawiającym”,

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Instytutu
przez:
1. ....................................................................................
2. ...................................................................................
a
..........................................................................................,

adres:

...........................,

NIP: .............., REGON: .............................................,
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,
działającym osobiście/reprezentowanym przez: .............................................................,

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

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiot niniejszej umowy, zgodny z ofertą Wykonawcy stanowi:
obsługa serwisowa wielofunkcyjnego sprzętu Oddziału Morskiego IMGW - PIB
w Gdyni, ul. Waszyngtona 42 (Toshiba e-studio 3540c – 1 szt; Toshiba e-studio 256 –
2 szt.), obejmująca w szczególności: wykrywanie i usuwanie usterek, sukcesywne
dostarczanie i wymianę materiałów eksploatacyjnych, naprawę sprzętu, zaopatrywanie
i wymianę zużytych części, dostawę, przeglądy sprzętu (raz w miesiącu) obejmujące w
szczególności sprawdzanie

oraz czyszczenie urządzeń w celu zapewnienia ciągłości

działania urządzeń w trakcie trwania umowy.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ….. miesięcy licząc od dnia zawarcia
umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 niniejszej umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę na
piśmie do usunięcia naruszeń umowy lub udzielenia stosownych wyjaśnień,
wyznaczając mu co najmniej 5-dniowy termin liczony od dnia otrzymania wezwania.

§3
ZASADY I WARUNKI USŁUGI
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jakość wydruków, kserokopii i skanów
zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1,
przy

użyciu

fabrycznie

nowych

części

i

materiałów

eksploatacyjnych

(nieregenerowanych), dopuszczonych przez producenta sprzętu do stosowania
w serwisie, posiadających certyfikaty jakości.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą
w związku z utratą lub nieodwracalnym uszkodzeniem sprzętu w czasie wykonywania
przedmiotu umowy.
4. Usługa serwisowa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego, w Gdyni
przy ul. Waszyngtona 42, w godzinach 8:00-16:00, w dni robocze.
5. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie telefoniczne awarii, nieprawidłowości
w działaniu

sprzętu – wynosi do 4h w dni robocze (czas reakcji, czyli czas

przystąpienia Wykonawcy

do naprawy, czas przystąpienia do usunięcia

nieprawidłowości).
6. Infolinia serwisowa Wykonawcy winna być dostępna dla Zamawiającego w dni
robocze (pn.-pt.,) w godzinach 8:00-16:00.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy sprzętu w ciągu 24h od
otrzymania zgłoszenia. W przypadku napraw trwających dłużej niż 24h Wykonawca
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jest zobowiązany do dostarczenia sprawnego technicznie urządzenia zastępczego
o parametrach nie gorszych niż sprzęt znajdujący się w naprawie. Urządzenie należy
dostarczyć i zainstalować z zachowaniem wskazanego czasu naprawy – tj. w ciągu
24h od otrzymania zgłoszenia.
8. W sytuacjach, gdy naprawa sprzętu nie może odbyć się w siedzibie Zamawiającego
lub przekracza czas 24h, urządzenie do naprawy Wykonawca odbierze własnym
transportem i na własny koszt z siedziby Zamawiającego.
9. W sytuacji wskazanej w ust. 8 powyżej Wykonawca pokwituje odbiór sprzętu,
za który przejmuje odpowiedzialność materialną do wysokości jego wartości
rynkowej.
10. Po przeprowadzeniu każdej usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest
sporządzić protokół realizacji usługi w 2 egz., po jednym dla każdej Strony.
Zamawiający dopuszcza papierową lub elektroniczną (skan) formę protokołu.
11. W związku z rejestracją IMGW – PIB w krajowym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS), zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. (Deklaracja
środowiskowa IMGW – PIB opisująca prowadzoną działalność i jej wpływ
na środowisko oraz wdrożony system zarządzania środowiskowego jest dostępny na
stronie www.imgw.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
-

stosowania bezpiecznych materiałów czyszczących, które są produktami

bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na
terytorium RP;
- utylizacji materiałów eksploatacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ……zł netto, powiększone o należny podatek
VAT w kwocie: …….., brutto ………zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie ponad określone
w § 4 ust. 1 umowy po przekroczeniu poniżej wskazanych limitów miesięcznych:
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-

3000 kopii/wydruków na urządzeniach e-STUDIO 256 (na każde z urządzeń)

odpłatne zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, tj. za wydruk czarno - biały ….. zł netto plus należny podatek VAT;
- 6 000 kopii/wydruków mono na urządzeniu e-STUDIO 3540C odpłatne zgodnie
z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. za wydruk
czarno - biały …….. netto plus należny podatek VAT;
- 1 000 kopii/wydruków kolor na urządzeniu e-STUDIO 3540C odpłatne zgodnie
z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. za wydruk
kolor ……. zł netto plus należny podatek VAT.
3. Ilość skanów na ww. urządzeniach nie podlega limitom ani dodatkowym opłatom.
4. Rozliczanie

wszystkich

zakontraktowanych

kopii/wydruków

w

stosunku

do wykonanych odbywać się będzie w rozliczeniu kwartalnym, w oparciu o stany
liczników, łącznie dla urządzeń e-STUDIO 256 oraz osobno dla urządzenia e-STUDIO
3540C.
5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy oraz
obejmuje wszelkie niezbędne koszty do przeprowadzenia wymaganej w danym
okresie usługi serwisowej.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie wypłacone wykonawcy z góry
za cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty wynagrodzenia
(proporcjonalnie pomniejszonej o wynagrodzenie należne Wykonawcy za okresu
wykonywania usług) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy
przez Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
9. Faktura obejmująca dodatkowe wynagrodzenie za wydruki powyżej limitów
określonych umową może zostać wystawiona przez Wykonawcę po ………… i zostanie
zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
10. Zamawiający jest zobowiązany przesłać stan licznika urządzenia w ostatnim roboczym
dniu miesiąca na adres poczty elektronicznej ……………………………………………………..………
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11. Zamawiający przyjmie i zrealizuje płatności z prawidłowo wystawionej faktury VAT
zawierającej poniżej wskazaną nazwę odbiorcy:
IMGW – PIB 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
NIP 525-000-88-09, Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42.
12. Płatność wynikająca z faktur nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu do siedziby
Zamawiającego Gdyni, przy ul. Waszyngtona 42.
13. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
GWARANCJA
Wykonawca udziela gwarancji na naprawy wykonane na podstawie niniejszej umowy na
okres 12 miesięcy liczony od daty wykonania danej usługi. W przypadku dostarczenia części
zamiennych Wykonawca udziela na okres 12 miesięcy gwarancji na przebieg (liczony
w liczbie wydruków/kopii) przewidziany przez producenta urządzenia dla poszczególnych
podzespołów, a ponadto udziela na te części gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja
producenta.
§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w umowie Wykonawca zapłaci
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia.
2. Z wyłączeniem ust. 3, za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, Strona
odpowiadająca za przyczyny odstąpienia zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną
w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w umowie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 2
powyżej

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
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4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§7
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
....…
1. Wykonawca oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu
z Zamawiającym są:
1) .........................................., e-mail: ....................................., tel: ..........................
2) .........................................., e-mail: ....................................., tel: ..........................
2. Zamawiający oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu z
Wykonawcą są:
1)............................................., e-mail: ..............................., tel: ...........................
2).........................................., e-mail: .............................., tel: ............................…
3. Strony oświadczają, że osoby o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione przez
Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany umowy ani do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu
Stron.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, lub zmiana ich danych do kontaktu,
nie stanowi zmiany umowy i wymaga dla swej ważności jedynie oświadczenia
złożonego drugiej Stronie na piśmie lub e-mailem.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle realizacji umowy jest Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni .
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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