
Załącznik nr 3 do Formularza Oferty 
 

PROJEKT UMOWY NR DZz.380.2.20.2019.DI.293 
 

 

zawarta w dniu .................................. roku, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział  

X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Bogdana Łabę 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a: 
 

 ................................................................................................................................................................  

z siedzibą:  ..............................................................................................................................................  

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 
 

reprezentowanym/ą przez: 

1.  ............................................................................................................................................................  

2.  ............................................................................................................................................................  

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami” 

§ 1 

W wyniku zapytania ofertowego z ogłoszeniem został wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania na 

„Dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych”. 
 

§ 2 

1. Wykonawca oddaje Zamawiającemu w dzierżawę 5 sztuk kserokopiarek oraz zobowiązuje się do 

wykonania utrzymania w/w urządzeń w pełnej sprawności technicznej.  

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) dostawę 5–ciu sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 

2) instalację urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

3) bieżące utrzymanie i serwis urządzeń.  

4) rozszerzenie usługi dla urządzeń nr 1 i 2 o logowanie użytkowników przy pomocy kart 

zbliżeniowych w standardzie Mifare zgodnie z OPZ, 

5) Rozszerzenie usługi dla urządzeń nr 1 i 2 o możliwość wykonania kserokopii kolorowych; 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji obejmuje rozszerzenie 

zakresu przedmiotu umowy poprzez zwiększenie ilości wykonanych kopii poza abonamentem, gdzie 

wartość usług dodatkowych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć wartości netto 1 500,00 

PLN plus podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto 1 845,00 PLN. 

5. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

1) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji – w okresie trwania umowy, 

2) zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, 

3) skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego, 

4) Zamawiający, w zależności od potrzeb, może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, 

skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub części, w formie jednego lub kilku 

zamówień, 

5) Zamiar skorzystania z prawa opcji wynikać będzie bezpośrednio z bieżącej realizacji usługi, 

oznacza to, że automatycznie po przekroczeniu ilości kopii określonych w formularzu 

asortymentowo – cenowym w ramach abonamentu dla poszczególnych pozycji nastąpi naliczanie 



wg cen przyjętych w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

umowy (Tabela – cena wykonania zamówienia w ramach prawa opcji). 

6) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na 

warunkach opisanych w umowie, 

7) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) dostarczenia urządzeń w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego; 

2) instalacji urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu; 

3) przeprowadzenia obsługi operatorskiej urządzeń; 

4) stałej opieki techniczno - serwisowej nad urządzeniami; 

5) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia/ń w terminie 5 godzin 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach; 

6) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń w sprawności; 

7) zapewnienia na własny koszt materiałów eksploatacyjnych, w tym w szczególności  tonerów; 

8)   w razie awarii dostarczenia w ciągu 24 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania usług objętych umową. 

2. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy. 

3. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia 

Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji umowy, z zachowaniem wymogów 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia 

dzierżawionych urządzeń oraz oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec 

Zamawiającego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia dzierżawionych urządzeń w wyniku 

zdarzeń losowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem kserokopiarek o nazwach: 

1) ……………………..; 

2) ……………………..; 

3) …………………….; 

4) ……………………..; 

5) ……………………..; 

szczegółowo opisanych w „Protokole przekazania kserokopiarek”, stanowiącym integralną część 

umowy. 

6. Wraz z urządzeniami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, a także udzieli 

Zamawiającemu ustnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu 

dzierżawy. 

7. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz obsługi 

serwisowej, wynikające z prawidłowego użytkowania urządzeń, ponosi Wykonawca. 

8. Koszty zakupu papieru do urządzeń ponosi Zamawiający. 

9. Wykonawca  dostarcza urządzenia i dokonuje przeszkolenia w zakresie ich obsługi bez dodatkowych 

opłat. 

§ 5 

1. Strony umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Hanna Malec – tel. 32 43 28 359 

        Łukasz Lewandowski – tel. 32 62 18 314 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. ………………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania 

dokumentów. 



 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne w formie abonamentu o łącznej wartości (abonament dla 5–ciu urządzeń) netto: 

…………….PLN plus podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto: ……….. PLN (słownie: …………). 

2. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy wynosi netto: 

……… PLN  plus podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto: ……….. PLN (słownie: …………..). 

3. W ramach abonamentu Zamawiającemu przysługuje:  

1) dla urządzenia nr 1 i 2, gdzie ilość wydruków (kserokopii) monochromatycznych wynosi 240 000 

stron A4 tj. 20 000 stron A4 miesięcznie, wynagrodzenie w wysokości …….. PLN netto 

miesięcznie plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę brutto: …… PLN (słownie: ……………..);  

2) dla urządzenia nr 1 i 2, gdzie ilość wydruków (kserokopii) kolorowych wynosi 24 000 stron A4 

tj. 2000 stron A4 miesięcznie, wynagrodzenie w wysokości ……….. PLN netto miesięcznie plus 

podatek VAT 23% co daje kwotę brutto: ……..PLN (słownie:…………………); 

3) dla urządzenia nr 3, 4 i 5, gdzie ilość wydruków (kserokopii) monochromatycznych wynosi 

132 000 stron A4 tj. 11 000 stron A4 miesięcznie, wynagrodzenie w wysokości ……. PLN netto 

miesięcznie plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę brutto……. PLN (słownie: 

…………………………….);  

4. Dwustronna kopia/wydruk formatu A4 będzie liczona jako dwie strony A4. 

5. Jednostronna kopia/wydruk formatu A3 będzie liczona jako dwie strony formatu A4. 

6. Dwustronna kopia/wydruk formatu A3 liczona będzie jako cztery strony formatu A4. 

7. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona na 

podstawie sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego wykazu bieżącego stanu liczników. 

Przekazanie w/w wykazu nastąpi niezwłocznie po zakończonym okresie rozliczeniowym. Raport  

z odczytu licznika, będzie każdorazowo załączany przez Wykonawcę do przedłożonej faktury. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 2, należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie podstawowym, bez 

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w ramach prawa opcji. 

9. Płatności realizowane w ramach przewidzianego prawa opcji, stanowią rozszerzenie zakresu umowy 

i będą naliczane po faktycznie zrealizowanej dostawie/usłudze, wg cen przyjętych w Formularzu 

asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. Za termin 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie 

daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem usług objętych umową. 

12. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

13. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek powstałych 

w okresie obowiązywania umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego zawiadomienia o ich wystąpieniu na piśmie lub za pośrednictwem faksu, poczty 

elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. 

2. W przypadku nie usunięcia wady lub usterki w wyznaczonym terminie Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną i zgodnie z treścią art. 636 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny, zwanej dalej Ustawą KC, zlecić osobie trzeciej usunięcie wad lub usterek za 

Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, dokonując stosownych potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. 



3. W okresie obowiązywanie umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zaistnienia, o następujących okolicznościach: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 
 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) 1% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy; 

2) 100 zł wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wad lub usterek stwierdzonych w czasie użytkowania; 

3) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2, za zaprzestanie wykonywania obowiązków 

wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

4) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2, w razie rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

5) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2, za naruszenie zakazu określonego w § 11 

ust.1 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty. 

§ 10 

1.  Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. od dnia ……………….r. do dnia ……………….r.  

2.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części 

w przypadku: 

1) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym  

w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku 

podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego. 

3.  Termin do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający 

dowiedział się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie  

o zapłatę za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego. 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, związanych 

z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały bądź 

przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na powstanie 

takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu podmiotowi 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



§ 13 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto umowy, określonej w § 6 ust. 2 

umowy, przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiadającej co 

najmniej warunkom określonym w ust. 3 powyżej, niezwłocznie - na każde żądanie Zamawiającego. 
 

§ 14 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, 

że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres:  

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować  

w sprawach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe 

Wykonawcy. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wobec osób trzecich wszelkie informacje 

otrzymane od Zamawiający podczas wykonywania usług, w tym w szczególności informacje 

dotyczące informacji objętych tajemnicą na podstawie przepisów prawa. 

2. Do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz 

innych informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, zobowiązuje się również 

Zamawiający. 

3. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy informacji, do których ujawnienia wobec właściwych 

podmiotów Strona jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa. 

4. Strony nie wyjawią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników, dla których 

te informacje okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy również po ustaniu Umowy. 
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§ 16 

1.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy KC oraz inne 

znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2.  Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 17 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron. 

2. Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub  

z przekroczeniem jego zakresu. 
 

 

Zamawiający Wykonawca 
 

……………………………………………… 
 

……………………………………………… 

 


