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ZAŁĄCZNIK NR 3      

Zawarta w dniu ........................w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                            

w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 

101.074.600,00 PLN, pokryty  w całości, reprezentowanym przez:   

1. ................................................          2. .................................................. 

zwanym dalej „Dzierżawcą” 

a  

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

reprezentowanym przez: 

1. ................................................. 2. ................................................. 

zwanym dalej „Wydzierżawiającym” 

 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje do korzystania urządzenia kopiująco – drukujące 

wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem pomocniczym, szczegółowo określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia  stanowiącej  załącznik nr 1 do umowy. 

2. W ramach umowy Wydzierżawiający zobowiązany jest do świadczenia usług  serwisowych urządzeń,  

o których mowa w ust. 1 

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, który stanowi załącznik 

nr 2 do umowy. 

4.   W protokole zdawczo-odbiorczym strony dokonają  spisu rodzaju i ilości przejmowanych urządzeń. 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązany jest  do: 

1.  Dostawy do siedziby Dzierżawcy  i instalacji urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 w miejscach 

wyznaczonych przez Dzierżawcę,  

2. skutecznego przeszkolenia personelu (min. 20 osób) wskazanego przez Dzierżawcę w obsłudze 

urządzeń objętych  przedmiotem umowy, 

3. dostarczenia Dzierżawcy dla każdego urządzenia objętego przedmiotem umowy instrukcji obsługi                 

w języku polskim i skróconej, piktograficznej instrukcji obsługi podstawowych funkcji przystosowanej 

do umieszczenia   w pobliżu każdego urządzenia. 

§ 3 

Wydzierżawiający oświadcza, że zapoznał się z programami branżowymi używanymi przez Dzierżawcę           

i  zapewnia możliwość wydruku na urządzeniach objętych przedmiotem umowy   z każdego programu 

branżowego używanego przez Dzierżawcę. 

 

 



TZ.261.15.2017              WZÓR UMOWY 

Strona 2 z 5 

§ 4 

Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia i  uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem 

umowy nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.  

§ 5 

1. Dzierżawca zapewnia właściwe warunki lokalowe do pracy urządzeń, w tym podłączenie do sieci 230V 

i LAN. 

2. Wydzierżawiający  jest zobowiązany przestrzegać zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Dzierżawcy oraz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP i p.poż. 

3. Wydzierżawiający  jest zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi                     

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  stanowiącej  załącznik nr 1 do umowy i złożoną ofertą 

do postępowania TZ.261.15.2017. 

§ 6 

1. Urządzenia objęte przedmiotem umowy Wydzierżawiający  dostarczy i zainstaluje na własne  ryzyko     

w siedzibie  Dzierżawcy w  Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, w wyznaczonych przez 

Dzierżawcę miejscach zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik 2 do umowy. 

2. Urządzenia objęte przedmiotem umowy winny zostać dostarczone w opakowaniach zabezpieczających 

je    przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. 

3. Wydzierżawiający zobowiązany jest awizować telefonicznie do kierownika Działu Informatyki – pana 

Krzysztofa Nowaka 691-410-084 dostawę urządzeń do miejsca przeznaczenia z wyprzedzeniem co 

najmniej 1 dnia roboczego. 

4. Dostawa urządzeń winna odbywać się w dniu roboczym w godzinach od 07:00 do 14:00. 

5. Koszt dostawy i instalacji urządzeń objętych  przedmiotem umowy zawarty jest w cenach o których 

mowa w § 11 umowy. 

§ 7 

Wydzierżawiający  zobowiązany jest do ubezpieczenia wydzierżawionych urządzeń we własnym zakresie. 

§ 8 

1. Wydzierżawiający zapewnia ciągłość pracy urządzeń objętych przedmiotem umowy oraz bezzwłoczne 

świadczenie usług serwisowych w zakresie:                                     

a. dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych, w tym wymiana tonerów, z wyłączeniem papieru, 

b. zapewnienie urządzenia zastępczego o parametrach porównywalnych do urządzenia bazowego, o ile 

usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych. 

2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego podjęcia czynności serwisowych i na każde 

żądanie Dzierżawcy   przybycia  serwisanta na miejsce awarii w ciągu  4 godzin od zgłoszenia . 

3. Po każdej naprawie  Wydzierżawiający sporządza protokół  z naprawy, który podpisują Dzierżawca                             

i Wydzierżawiający. 
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4. Koszt usług serwisowych zawarty jest w cenach, o których mowa w  § 11 umowy. 

§ 9 

1. Wydzierżawiający  oświadcza, że w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych przedmiotem 

umowy posiada wiedzę i praktykę niezbędną do świadczenia usług w tym do realizacji zaleceń 

producenta sprzętu. 

2. Wydzierżawiający  ponosi odpowiedzialność za szkody związane z nieprawidłowym działaniem 

urządzeń.  

§ 10 

Wydzierżawiający  udziela pełnej gwarancji na wszystkie podzespoły maszyn w czasie trwania umowy. 

§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają  czynsz składający się z następujących elementów 

składowych: 

a. czynsz za dzierżawę  poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem umowy, 

b. czynsz za dzierżawę  oprogramowania dla urządzeń objętych przedmiotem umowy, 

c. czynsz za sporządzone  kopie/wydruki z urządzeń objętych przedmiotem umowy. 

2. Wysokość   poszczególnych elementów czynszu wynosi odpowiednio: 

a. …………………………… zł za sporządzoną kopię (wydruk)  A4, czarnobiałą, z urządzenia typ A, 

b. …………………………… zł za sporządzoną kopię (wydruk)  A4, kolorową, z urządzenia typ B, 

c. …………………………… zł za sporządzoną kopię (wydruk)  A4, czarnobiałą,  z urządzenia typ B, 

d. …………………………… zł miesięcznie za dzierżawę 1 sztuki  urządzenia typu A, 

e. …………………………… zł miesięcznie za dzierżawę 1 sztuki  urządzenia typu B, 

f. …………………………… zł miesięcznie za dzierżawę oprogramowania. 

3. Płatności dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych przy czym wysokość  czynszu o 

którym mowa w ust. 2 punkt  d ,e, f  jest stała ,a wysokość  czynszu, o którym mowa   w ust. 2 punkt 

a, b, c będzie wyliczana na podstawie comiesięcznych odczytów stanów liczników   z wszystkich 

zainstalowanych urządzeń objętych umową, potwierdzonych protokołem podpisanym przez Strony. 

4. W przypadku, gdy usługa świadczona na podstawie niniejszej umowy nie obejmuje pełnego okresu 

rozliczeniowego, wówczas miesięczny czynsz, o którym mowa  w ust. 1 pkt a i  b ustala się                                  

w wysokości 1/30 tej kwoty za każdy dzień jej świadczenia. 

5. Kwoty ustalone w umowie nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy. 

§ 12 

 Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty ceny za wykonanie  przedmiotu umowy w terminie 30 dni od 

daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wydzierżawiającego w .................................. nr  

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

§ 13 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP............................ 

2. Dzierżawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 573-000-38-41.  
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§ 14 

1. Po upływie czasu trwania umowy Dzierżawca obowiązany jest do zwrotu urządzeń objętych 

przedmiotem umowy , w stanie niepogorszonym wynikającym z normalnego zużycia, na podstawie 

protokołu zdawczo- odbiorczego. 

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do deinstalacji i odebrania urządzeń objętych przedmiotem umowy  

na własne ryzyko w ciągu 7 dni od zakończenia umowy. 

3. Koszt deinstalacji i odbioru urządzeń wymienionych w ust. 1 zawarty jest w cenach o których mowa   

w § 11 umowy. 

§ 15 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Dzierżawcą Wydzierżawiający upoważnia  i zapewnia  stały kontakt 

telefoniczny z p. ...........................tel. ....... ………………………………… 

2. Do  bezpośrednich kontaktów z Wydzierżawiającym oraz przedstawiania mu wniosków 

     i postulatów    w  zakresie wykonania umowy Dzierżawca upoważnia p. ...............tel. ....... 

3. Wydzierżawiający przedkłada  imienny wykaz pracowników, którzy będą wykonywali usługi serwisowe  

przez okres trwania umowy i zobowiązuje się do powiadomienia o każdej zmianie składu osobowego 

tych pracowników.  

4. W przypadku napraw/ serwisu sprzętu w placówce Dzierżawcy,  pracownicy Wydzierżawiającego  na 

żądanie Dzierżawcy  winni okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

§ 16 

Wydzierżawiający nie może zlecić usługi serwisowej podwykonawcy. 

§ 17 

Wydzierżawiający winien: 

1. wykonać przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 

środowiska  oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie auditu zewnętrznego strony drugiej w tym 

zakresie, 

2. zapoznać swoich pracowników, wykonujących przedmiot umowy, z polityką środowiskową Dzierżawcy 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 

3. dostarczyć w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, listę osób które zostały zapoznane                 

z polityką środowiskową Dzierżawcy , 

4. zobowiązać pracowników sprawujących nadzór z ramienia Wydzierżawiającego  nad realizacją umowy 

do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Dzierżawcę , dotyczącym systemów 

zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS  funkcjonujących  u Dzierżawcy, 

5. zapewnić, by każda osoba wykonująca przedmiot umowy, była kompetentna dzięki odpowiedniemu 

wykształceniu, szkoleniu i doświadczeniu, 

6. na życzenie Dzierżawcy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów  o których mowa 

w ust.5. 
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§ 18 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapłaty, na 

rzecz Dzierżawcy, następujących kar umownych: 

a. w wysokości 10 000, 00 zł w przypadku  przekroczenia terminu, o którym mowa w  § 4 

umowy  za każdy dzień opóźnienia, 

b. w wysokości 20 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zgłoszeń dotyczących 

serwisu, napraw, dostaw materiałów eksploatacyjnych wraz z tonerem (wynikający              

z  winy Wydzierżawiającego), 

c. w wysokości 60 000,00 za niewykonanie przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych Dzierżawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od  

Wydzierżawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych o ile szkoda przekroczy wysokość kar 

umownych. 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 20 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy 

dla Dzierżawcy.  

§ 21 

Umowa zostaje zawarta na czas określony ( na 36 miesięcy) od dnia ……………do dnia ………………… 

§ 22 

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

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

Załącznik nr 2 – protokół zdawczo – odbiorczy, 

Załącznik nr 3 – Polityka Środowiskowa. 

 

DZIERŻAWCA         WYDZIERŻAWIAJĄCY 


