
ZZ/…/16 

1 
 

W Z Ó R UM OW Y NR …/ M CS/ … / 1 6  
 

 
zawarta w dniu ......................... 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338846, której dokumentacja przechowywana jest 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, o kapitale zakładowym 6 606 000,00 zł i numerze NIP: 5252465327, REGON: 
142049482, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

     ………………………………………………………………………………………………….. 

a 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do 
wyboru oferty i zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów cytowanej ustaw. 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu 

kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego 
obejmującego: 

1) zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, wymiany 
oraz doposażenia; 

2) płynną dostawę materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru); 

3) udostępnienie i prowadzenie przez Wykonawcę, w oparciu o jego serwery, serwisu 
umożliwiającego: 

a) zdalne monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych dla 
poszczególnych urządzeń drukujących w zależności od technologii 
urządzenia drukującego z wykorzystaniem oprogramowania (agentów) 
zainstalowanego u Zamawiającego, na które Wykonawca udziela 
Zamawiającemu prawa użytkowania – podsystem monitorowania, 
raportowanie ilości wydruków dla poszczególnych urządzeń drukujących – 
podsystem raportowy; 

b) zapewnienie Zamawiającemu poprzez przeglądarkę WWW dostępu do 
serwisu Wykonawcy umożliwiającego podgląd monitorowanych urządzeń 
oraz generowanych raportów; 

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za 
comiesięczną opłatę: 

a) uwzględniającą koszt wydruku jednej strony ujednoliconą dla wszystkich 
urządzeń Zamawiającego (bez względu na format strony jak i rozróżnienia na 
druk kolorowy, jak i monochromatyczny); 

b) obliczaną na podstawie ilości wykonanych wydruków raportowanych do 
serwisu Wykonawcy. 
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2. Przedmiotem zamówienia objęte są posiadane przez Zamawiającego urządzenia 
wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wdrożenie i uruchomienie systemu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni od 
dnia podpisania umowy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest z załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w urządzeniach wskazanych 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz w oprogramowaniu Zamawiającego w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W razie ujawnienia przez Zamawiającego 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany tych urządzeń na 
swój koszt i ryzyko.  

 
§ 2.  

TERMIN REALIZACJI 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do 
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

 
§ 3. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wartość umowy wynosi: …………………. zł brutto, słownie: ………………………………. 

zł wraz z podatkiem VAT. 

2. Cena wydruku jednej strony  wynosi brutto: …………………………… 

3. W przypadku niewyczerpania wartości kwoty umowy w okresie 12 miesięcy 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w formie aneksu aż do 
wyczerpania wartości kwoty umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu raport na koniec każdego 
miesiąca: 

a) w formie papierowej i dołączany do faktury; 

b) w formie elektronicznej jako plik arkusza kalkulacyjnego i dostarczany 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany adres w terminie jak jego wersja 
papierowa. 

5. Terminy płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 4. 

KARY UMOWNE 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i w wysokości: 

1) w razie wystąpienia opóźnienia we wdrożeniu i uruchomieniu przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,2% wartości kwoty umowy brutto za każdy dzień opóźnienia; 
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2) w razie wystąpienia opóźnienia realizacji przedmiotu umowy (brak możliwości 
wydruku na urządzeniach ujętych z załączniku nr 2 do niniejszej umowy) –  
w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 10% wartości kwoty umowy brutto. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, w tym odszkodowania za wyrządzone szkody wynikające  
z niedołożenia przez Wykonawcę należytej staranności do ochrony wszelkich danych,  
o których mowa w § 8 ust. 2.  

4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 

§ 5. 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, tj. w formie aneksu do Umowy  z zastrzeżeniem 
okoliczności wskazanych    w ust. 4.  

2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może nastąpić według zasad i na 
warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 
przekształceń, przejęć, itp.); 

3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej; 
4) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi 

jedynie zmiana ceny netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie było 
informacji w chwili składania ofert, Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy nie 
będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych 
w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy; 

5) w przypadku niewyczerpania wartości kwoty umowy w okresie 12 miesięcy 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w formie aneksu do czasu 
wykorzystania wartości umowy 

3. W celu dokonania zmian postanowień Umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana 
jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków Umowy wraz z ich 
uzasadnieniem i udokumentowaniem. 

4. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie 
pisemnego aneksu w sytuacji zmiany osób określonych w § 7.   

 
§ 6. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia i gdy Wykonawca, mimo 
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wezwania do terminowego wykonywania przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu 
dodatkowo wyznaczonego terminu Wykonawcy przez Zamawiającego: 

a) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy,  
b) faktycznie zaprzestał wykonywania umowy, 

 
 

§ 7  
Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: p.o. 
Dyrektora ds. Administracyjnych Marcin BUGAJ tel.: (22) 556 94 00, e-mail: 
m.bugaj@mcs-przychodnia.pl    

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
………………….., tel. ……………………………..., e-mail: …………………………………..  

3. Do kontaktów z Wykonawcą wyznaczone zostały następujące osoby ze strony 
Zamawiającego: 

Krzysztof Kuczyński, tel. 22 55 69 460, e-mail: k.kuczynski@mcs-przychodnia.pl 

Monika Wasilewska, tel. 22 55 69 463, e-mail m.wasilewska@mcs-przychodnia.pl  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2, 3 nie stanowi zmiany Umowy. Strona 
dokonująca zmiany jest obowiązana uprzednio powiadomić o niej drugą stronę, 
niezwłocznie, w formie pisemnej. 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych, jakie uzyska przy realizacji 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania rozwiązań technicznych, 
które nie powodują utrwalenia danych drukowanych na urządzeniach drukujących, lub 
dostępu do danych innych przedstawicieli Wykonawcy i osób trzecich. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia 
takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy. 

 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


