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zawarta w dniu 2011- roku w Piotrkowie Trybunalskim,
pomiędzy:

Miastem Piotrków TrybunaIski,

z siedzibq: 97-300 Piotrków Trybuna|ski , Pasaz Karo|a Rudowskiego 10, NIP 77L-z7-98-77,J',

zwanym daIej Zamawiajqcym, które reprezentuje:

Pan Adam Karzewnik - Pełnomocnik Miasta Piotrkowa TrybunaIskiego ds. Realizacji Projektu
(MAo)

d

NIP

REGON

która ma sWoJq siedzibę lub miejsce zamieszkania

w . . . . . . . . . . . . . .  przy u l .
gospodarczq na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sqdowego |ub
Ewidencji Dziatalności Gospodarczej pod nr... ' . ' . ' . . ' . ....... reprezentowanq przez:

zwanym da|ej WykonawcQ.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem konkurencyjności,

innego niz procedura zamówienia pub|icznego, o wartości poniżej równowartości kwoty 14 000

euro ( na podstawie wyłqczenia z art. 4 ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia foo4 r. Prawo zamówień

pub|icznych (tekst jedno|ity: Dz. U. z 2o1o r '  Nr 1.1.3, poz. 759 ze zmianami), zawarto umowę

następujqcej treści:

UŹąd Mjasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realif ująca Poekt
ul.Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybuna|ski

tel.; +48 44 732 76 95
tel./fax: +48,14 732 76 96
e-mai': i.p@piotrkow.pl
www.plotrkowpl
w.oeyszealniapiolrkow.pl
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1' '  Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie kserokopiarki do miejsca wskazanego

przez Zamawiajqcego wraz ze sprzedażq i dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych

(tonery) oraz usługa konserwacj i  i  naprawy (serwisu) kserokopiarki w ramach projektu pn.:

, ,Modernizacja i  rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybuna|skim,, Po|S.01'01.00-

00-003/07.

2. oferta Wykonawcy stanowi zatqcznik nr ' . ' ' ' . . . . . . . . . . .  do niniejszej umowy.

s2

1. Wykonawca zobowiqzuje s ię dostarczyć sprzęt wskazany w 5 1 w nieprzekracza|nym

terminie tygodni od dnia jej podpisania, nie później jednak niż do dnia

20L1, r.
2. Kserokopiarka zostanie dostarczona na miejsce wskazane przez Zamawiajqcego na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

3. Kserokopiarka zostanie dostarczona w dzień roboczy, w godz.: 8.00-14.00 po uprzednim

uzgodnieniu z Zamawiajqcym.

4. Wykonawca jest zobowiqzany do niezwtocznego usunięcia wszeIkich zanieczyszczeń

i uszkodzeń powstatych podczas montażu W miejscu dostarczenia kserokopiarki ,

w szczegó|ności opakowań po dostarczonej kserokopiarce.

5. Mater iaty eksploatacyjne zostanq dostarczone do Jednostki Real izujqcej Projekt,

zIokaIizowanej W siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa TrybunaIskiego, znajdujqcej s ię

w Piotrkowie Trybuna|skim przy u|. Szko|nej 28. Dostawa materiatów eksp|oatacyjnych

nastqpi w dzień roboczy, w godz.: 8.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajqcym.

s3

1. Przeniesienie wtasności kserokopiarki i  mater iatów ekspIoatacyjnych na rzecz Zamawiajqcego

nastqpi z chwi lq odbioru ww. przedmiotów przez Zamawiajqcego bez zastrzeżeń.

2. odbiór dostarczonej kserokopiarki i  mater iatów eksp|oatacyjnych zostanie przeprowadzony

przez upoważnionego przedstawicie|a Zamawiajqcego i potwierdzony protokołem odbioru

podpisanym przez przedstawiciel i  obu stron.

3. Protokół odbioru zostanie sporzqdzony przez Zamawiajqcego w dwóch jednobrzmiqcych

egzemp|arzach, po jednym dla każdej ze stron' Podpisany przez Strony protokót odbioru

stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę |ub uszkodzenie kserokopiarki i  mater iatów

e ksp|oatacyj nych do czas u protoko|a rnego od bioru przez Zamawiajqcego.

5. Zamawiajqcy może odmówić odbioru w przypadku gdy nie została dostarczona kserokopiarka

o gwarantowanej w ofercie jakości, symbo|ach, parametrach jak również gdy nie jest ona

sprawna technicznie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dostarczona kserokopiarka ma wady,

Zamawiajqcy odmówidokonania odbioru i  będzie mógt:



a) jeśli  wady nadajq s ię do usunięcia .  zqdać usunięcia przez Wykonawcę wad

W Wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie,

b) jeże|i wady nie nadajq się do usunięcia _ Żqdać dostarczenia egzemp|arza wolnego od

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, bez dodatkowego wynagrodzenia'

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dostarczone materiaty eksp|oatacyjne sq

wad|iwe Zamawiajqcy odmówi dokonania ich odbioru a Wykonawca będzie miat obowiqzek

dostarczenia egzemp|arzy wo|nych od wad W terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego,

bez dodatkowego wynagrodzenia.

7 '  W przypadku niespetnienia przez Wykonawcę obowiqzku wskazanego W ust. 5 a) |ub ust. 5 b)

Zamawiajqcy będzie miat prawo odstqpienia od umowy bez dokonywania dodatkowego

wezwania.

8. W przypadku niespetnienia przez Wykonawcę obowiqzku wskazanego w ust. 6 Zamawiajqcy

będzie miat prawo żqdać obniżenia ceny, proporcjonaInie do i|ości wadIiwych egzemp|arzy

materiałów ekspIoatacyjnych.

s4

1'' Wykonawca gwarantuje, że dostarczona kserokopiarka jest fabrycznie nowa, wo|na od wad

fizycznych oraz posiada cechy zgodne z opisem stanowiqcym Zatqcznik nr......'..'...do umowy'

To samo dotyczy materiałóW eksploatacyjnych'

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu niezbędne dokumenty gwarancyjne i  instrukcje

obstugi najpóźniej do chwil i  podpisania protokotu odbioru' Karty gwarancyjne i  instrukcja

obstugi stanowiq integraInq część niniejszej umowy.

3. Nieza|eżnie od uprawnień wynikajqcych z gwarancji Zamawiajqcemu przysługiwać będq

wzg|ędem Wykonawcy uprawnienia z tytutu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach

okreś|onych w Kodeksie cywiInym.

ss

L' Serwis kserokopiarki będzie wykonywany zarówno w okresie gwarancj i jakości i  rękojmi za

wady f izyczne, jak również po ich zakończeniu, od momentu jej dostarczenia Zamawiajqcemu

dodn i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r .

2' Wykonawca dokona przeszkoIenia na wtasny koszt w zakresie obsługi kserokopiarki

wskaza nych przez Zamawiajqcego pracowni ków'

3' Warunkiem wykonywania serwisu w okresie gwarancji jakości jest posiadanie przez

Wykonawcę wymaganej autoryzacj i  (upoważnienia) producenta który udzieI it  gwarancj i .

4. Serwis będzie obejmować w szczegó|ności:

a) przeg|qdy i  ocenę stanu technicznego zgodnie z za|eceniami producenta,

b) konserwację i czyszczenie urzqdzeń,

c) przeglqd i czyszczenie optyki, zespotu eIektrod, zespołu utrwalania kopii, czyszczenie

zespołu transportu papieru, zespotu wywotujqcego, czYszczenie i odkurzanie wnętrza

maszyny i inne czynności, wykonywane zgodnie z instrukcjq serwisowq producenta

okreś|onq dIa danego modeIu kserokopiarki ,

d) diagnostykę awari i ,

e) naprawy majqce na ceIu zabezpieczenie bezawaryjnej pracy kserokopiarki,

f) wymianę uszkodzonych Iub zużytych częściw ramach napraw'



5 .

6 .

Wykonawca będzie wykonywat serwis w dni robocze w godzinach wskazany ch przez
Zamawiajqcego.

Niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Iistę osób, które będq
wykonywać czynności techniczne objęte zakresem serwisu. W razie zmian serwisanta
Wykonawca poinformuje pisemnie o tym niezwtocznie Zamawiajqcego'
Wykonanie przeg|qdu Iub naprawy będzie każdorazowo potwierdzone pisemnie przez
Zamawiajqcego Iub przedstawicieIa upowaznionej przez Zamawiajqcego jednostki.

s6

1. W wypadku ujawnienia s ię jakiejko|wiek wady |ub awari i  kserokopiarki w trakcie jej
użytkowania, Wykonawca będzie zobowiqzany do niezwtocznego przystqpienia do jej
naprawy, nie później niż W dniu roboczym następujqcym po dacie jej zgtoszen ia przez
Zamawiajqcego Iub przedstawicie|a upoważnionej przez Zamawiajqcego jednostki. Przez
zgłoszenie na|eży rozumieć przesłanie informacji a|ternatywnie: faksem |ub e-mai|em
o stwierdzonej wadzie do miejsca siedziby Wykonawcy określonego w niniejszej umowie Iub
na adres mai|owy wskazany przez Wykonawcę najpóźniej przy podpisaniu protokotu odbioru
kserokopiarki .

2 '  Jeś|iokaże się, że naprawa kserokopiarki na miejscu nie będzie moż|iwa Wykonawca odbierze
jq niezwłocznie na wtasny koszt ce|em dokonania naprawy' W takim przypadku sporzqdzony
i podpisany zostanie przez strony umowy protokół, w którym okreś|ony zostanie termin
zwrotu na prawionej kserokopia rki .

3. Jeś|i przewidywany w protokole termin naprawy kserokopiarki będzie dłuższy niż 5 dni
Wykonawca w terminie 2 dni od daty podpisania protokołu dostarczy kserokopiarkę
zastępczq o zb|iżonych parametrach uzytkowych.

4. Wykonawca ponosił będzie odpowiedziaIność z tytutu przypadkowej utraty Iub uszkodzenia
kserokopiarki w czasie od przyjęcia ich do naprawy do czasu protoko|arnego przekazania
naprawionej kserokopiarki .

5. Po wykonanej naprawie Wykonawca dostarczy kserokopiarkę na wtasny koszt.
6. Wykonawca jest obowiqzany do bieżqcego odnotowywania wsze|kich konserwacji i napraw

w ksiqźce serwisowej i w ksiqżce (karcie) gwarancji kserokopiarki, z wyszczegó|nieniem
wymienionych części i materiatów.
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Wykonawca kazdorazowo udzie|i Zamawiajqcemu gwarancji jakości na naprawionq |ub
wym ienionq część kserokopia rki .
Termin gwarancj i  naprawionej częściwynosić będzie nie mniej niż 6 miesięcy.
Termin gwarancj iwymienionej części nie może być krótszy niż termin gwarancj i  producenta.
W ramach gwarancji naprawionej części Wykonawca jest obowiqzany usunqć wady
naprawionej części' W ramach gwarancji wymienionej części Wykonawca zobowiqzany jest
naprawić część |ub wymienić wadl iwq część na wo|nq od wad.
Do sposobu i  terminów usuwania wad naprawionej części będq miaty zastosowanie zasady
okreś|one W 5 6'

7 .

1 .

2 .
3 ,
4.

5 .
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2 .

3 .
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W przypadku stwierdzenia, w czasie trwania niniejszej umowy, zuzycia technicznego
kserokopiarki powodujqcego jej nieprzydatność do da|szego użytkowania, Wykonawca
poinformuje o tym niezwtocznie Zamawiajqcego i na jego żqdanie opracuje we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt opinię technicznq (ekspertyzę) tego urzqdzenia.
JeżeIi Zamawiajqcy zamierza, mimo ekspertyzy Wykonawcy wymienionej w ust' 1'
ekspIoatować kserokopiarkę to ceIem daIszego obowiqzywania niniejszej umowy,
zobowiqzany będzie uzyskać na własny koszt pozytywnq opinię W sprawie eksp|oatacj i
kserokopiarek opracowana przez nieza|eżnego eksperta, zaakceptowana następnie przez
Wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia wady Iub awarii kserokopiarki będqcej następstwem zawinionego
nieprawidtowego używania sprzętu, Wykonawca poinformuje o tym niezwtocznie
Zamawiajqcego i  na jego żqdanie opracuje we własnym zakresie opinię technicznq
(ekspertyzę), okreś|ajqc wadę |ub uszkodzenie sprzętu ich przyczynę oraz zakres i  koszt
naprawy.

Zamawiajqcy przyjmie opinię wskazanq w punkcie 3. bez zastrzeżeń, akceptujqc zakres i koszt
naprawy, albo zleci na wtasny koszt wykonanie opinii technicznej co do przyczyny, zakresu
i kosztu naprawy niezależnemu ekspertowi, zaakceptowanemu przez Wykonawcę. opinia
niezaIeznego eksperta wiqże Strony, w szczególności będzie podstawq do dokonania naprawy
przez Wykonawcę izaptaty za niqprzez Zamawiajqcego.

5e

Wysokość wynagrodzenia przysługujqcego Wykonawcy za dostarczonq kserokopiarkę
i materiaty eksploatacyjne ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi netto

(słownie:

a wraz z na|eżnym podatkiem VAT w wysokościzsx, |.*oię |rutto. .lll}ll.
złotych), w tym:

a) za kserokopiarkę: netto zt (stownie: złotych),
a wraz z na|eżnym podatkiem VAT w wysokości 23%, kwotę brutto: (stownie:

ztotych),

b) za 1 sztukę materiałów ekspIoatacyjnych: netto . ' . ' ' .  zt (stownie: . ' . ' . ' . ' '  ztotych),
a wraz z na|eżnym podatkiem VAT w wysokości 23%, kwotę brutto: (słownie:

złotych), a za sztuk netto zł (słownie: ztotych),
a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, kwotę brutto: (stownie:

ztotych),

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty
potrzebne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy,
W szczegó|ności wszeIkie koszty zwiqzane z dostarczeniem, montażem i serwisem
kserokopiarki. Wykonawca nie może żqdać jego podwyższenia chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, kosztu prac wykonanych w ramach serwisu.
Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje napraw kserokopiarki ani wymiany uszkodzonych
Iub zużytych części, zwiqzanych z usunięciem wad Iub awari i  będqcych następstwem jej
zawinionego nieprawidtowego używania,

2 .

3 .



4. Koszt naprawy kserokopiarki i wymiany uszkodzonych i zużytych części, okreś|onych w ust. 3,

Strony będq roz| iczać odrębnie na podstawie ekspertyz wskazanych w 5 8 ust. 3 |ub ust. 4 '

5. Zamawiajqcy upowaznia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu

,,Zamawiajqcego,,,
6. Ptatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków TrybunaIski z s iedzibq: 97-300 Piotrków

Trybuna|ski Pasaż Karo|a Rudowskiego 1.0; numer N|P 77L-27-98-77I.

7. Wykonawca jest ptatnikiem VAT i  posiada NIP .. . . . . . . . . . . .

5 10

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wskazane W 5 9 ust '  1 po dostarczeniu i  montażu

kserokopiarki oraz dostarczeniu materiatów ekspIoatacyjnych potwierdzonych protokołem

odbioru wskazanym w g 3 ust. 2 i po ztożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

f , Termin ptatności wynagrodzenia usta|a się na 21' dni od daty otrzymania przez

Zamawiajqcego prawidtowo Wystawionej faktury VAT.

3. Za datę dokonania zaptaty przyjmuje s ię datę obciqżenia rachunku bankowego

Zamawiajqcego.

4' Wykonawca nie może bez zgody Zamawiajqcego dokonać cesji wierzyte|ności na rzecz osoby

trzeciej.

5 11

L. osobq upoważnionq do reprezentowania Zamawiajqcego W kwest iach zwiqzanych

z reaIizacjq niniejszej umowy jest Pani Ewa Tymińska - kierownik Jednostki ReaIizujqcej

Projekt' Zamawiajqcy może upoważnić także innq osobę do kontaktów z Wykonawca

w zakresie ekspIoatacj i  kserokopiarki i  zgłaszania awari i '

2 '  osobq upoważnionq do reprezentowania Wykonawcy w kwest iach zwiqzanych z rea|izacjq

n in ie j sze j  umowy jes t . . . . . . . . . . . . .

3. o zmianie którejko|wiek z ww. osób strony poinformujq sie niezwłocznie po zaistnieniu

takiego faktu' Taka zmiana nie powoduje konieczności zmiany (aneksowania) niniejszej

umowy.

s12

L. Wykonawca zapłaciZamawiajqcemu kary umowne w następujqcych przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w dostarczeniu zakupionej kserokopiarki w wysokości 0,5 % wartości

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 9 ust 1 pkt. a), jednak nie mniej niż 50 złotych za

każdy dzień zwłoki '

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zakupionych materiatów eksp|oatacyjnych w wysokości

0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 9 ust 1 pkt. b), jednak nie mniej

niż 50 ztotych za każdy dzień zwłoki.

c) za zwtokę W przystqpieniu do usunięcia wady Iub awarii kserokopiarki, zwtokę

w dostarczeniu kserokopiarki zastępczej Iub zwtokę w zwrocie naprawionej kserokopiarki

w s y t u a c j i  o p i s ane jw56 -wwysokośc i 7%wynag r od z en i awska z anegow59u s t .  1 p k t . a )

za każdq dobę zwłoki nie mniej jednak niz50 zt,

d) w razie odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy z przYczYn, za które odpowiada

Wykonawca, w szczegó|ności za niena|eżyte wywiqzywanie się z obowiqzków w ramach



serwisowania wskazanych w 5 5 umowy -w wysokościL5% maksyma|nego Wynagrodzenia

wska zanegowS9us t . l .

z' Zamawiajqcemu przysługuje prawo do kumu|acji kar umownych z różnych tytutów.

3. Zamawiajqcy może potrqcić na|eżne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

4, W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawca będzie miał prawo do na|iczenia
odsetek w ustawowej wysokości.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższajqcego wysokość
zastrzeżonych kar umownych - na zasadach ogó|nych wynikajqcych Kodeksu cywiInego.
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t. W razie wystqpienia istotnej zmiany okoIiczności powodujqcej, że wykonanie umowy nie Ieży
W interesie pubIicznym, czego nie można byto przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy będzie mógt odstqpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okoIicznościach.

2, W przypadku stwierdzenia nieprzydatności kserokopiarki do da|szego użytkowania, potwierdzonej

stosownq opiniq technicznq, o którym mowa W 5 8 ust. 1. umowy u|egnie ona rozwiqzaniu z
zastrzeżeniem 5 8 ust. 2 niniejszej umowy.

3. W wypadkach wskazanych powyżej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na|eżne mu z tytutu
wykonania części umowy, wynikajqce z ustaleń stron zawartych w protoko|e sporzqdzonym
niezwłocznie po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.

4. Ponadto Zamawiajqcy jest uprawniony do odstqpienia od umowy w innych przypadkach

okreś|onych w przepisach prawa, w szczegó|ności w przepisach Kodeksu cywiInego.

514

Wykonawca zobowiqzany jest do zachowania W tajemnicy wszystkich informacji dotyczqcych

działalności Zamawiajqcego, o których dowiedziat się w trakcie reaIizacji niniejszej umowy, jak

również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich materiatów, z którymi z raĄi

wykonywania umowy mógł się zetknqć. W szczególności fakt rea|izacji umowy nie może być

wykorzystywany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów rek|amowych

i promocyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajqcego.

51s

L W sprawach nieureguIowanych niniejszq umoWq majq zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi|ny (Dz' U. z 1964 r. Nr 1.5, poz. 93 z późn' zm.).



2. Wsze|kie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastapić za zgodq stron W formiepisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

$16

Sqdem właściwym d|a wszystkich sporów, które wyniknq z rea|izacji tej umowy, będzie sqdwłaściwy ze wzg|ędu na siedzibę Zamawiajqcego.

517

Niniejszq umowę sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach jeden egzemp|arzd|a Wykonawcy, dwa egzemp|arze d|a ZamawiajQcego'

Zamawiajqcy:
Wykonawca:


