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Umowa 5212009

zawafta w dniu 1.06.2009r. w Pultusku pomiqdzy:

Starostwem Powiatowym w Pultusku z sjedzibq ul. Bialowiejska 5, 06-100 Pultusk,
NIP: 568-14-17-174
reprezentowanym pzez:

1. Andzeja Doleckiego - Starostq Pultuskiego

zwanym dalej zamawiajEcym

a

BEST PARTNER OFFICE Jacek Kisielinski z siedzibA ul. Kaden-Bandrowskiego 9/65,
01-494 Warszawa, wpis do dzialalnosci gospodarczej pod numerem 458327,
bqdEcym platnikiem podatku VAT o numerze NIP: 527-L55-tf-57,
REGON: 141185651
reprezentowanym przez:

1. Jacka Kisieliiskiego

zwanym dalej Wykonawc4,

Strony ustalajq co nastQpuje:

- WlaSciciela

3r
1. Zamawiaj4cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracQ o charakterze

uslugowym:
przeglEd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek Zamawiaj4cego.

2. Szczeg6lowy opis kerokopiarek stanowi zalAcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca na Swiadczone pzez siebie uslugi udziela gwarancji na okres

3 miesiqcy oraz na dostarczone czqSci zgodnie z gwarancja producenta.
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Wykonawca zobowiEzuje siq do wykonywania wszystkich czynnosci zwiqzanych
z przegl4dem, konserwacjA i naprawE kserokopiarek.
Jezeli Wykonawca stwierdzi koniecznosi wymiany niesprawnych lub zuzytych czesci
eksploatacyjnych, ktore nie podlegaja wymianie w ramach obowiAzujAcej gwarancji,
zobowiEzany jest do przedstawienia na pismie kosztorysu zakupu wylAcznie
fabrycznie nowych czq6ci w celu zatwierdzenia pzez Zamawiajqcego.
Wykonawca bqdzie dokonywal przeglAd6w, konseMacji i napraw kserokopiarek
ptzy uzyciu wlasnych, dostarczonych pzez siebie narzQdzi i czesci.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wszystkich czqsci naprawczych
oraz do wykonania wszystkich czynnosci zapewniajEcych prawidlowE pracQ, dzialanie
kserokoDiarek.
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Wykonawca zobowiAza.l siQ do przejQcia obowtqzujEcych gwarancji
na kserokopiarki bqdace w posiadaniu Zamawiajqcego.
Wykonawca zobowlAzany jest do wykonania konserwacji kserokopiarki:
a, kserokopiarki w okresie gwarancji co 4 miesiqce,
b. kserokopiarki po okresie gwarancyjnym co 4 miesiEce/
lub gdy jest to potzebne do zapewnienia prawidlowego dzialania kserokopiarki.
Przeglqd i konserwacja kserokopiarkl powinna byi wykonana w terminie do 3 dniu
od dnia otzymania zgloszenia od ZamawiajAcego /telefonicznie, fax-em
lub poczta elektroniczna/ o niewlasciwym dzialaniu kserokopiarki.
Wykonawca niezaleznie zobowiEzany jest do dokonywania przegl4d6w
kserokopiarek okreslonych w pkt 2 bez upnedniego wezwania ze strony
ZamawiajEcego w terminie 7 dniu w pzypadku zaistnienia zdarzei. z kt6rymi
producent danej kserokopiarki wiq2e obowiqzek wykonania konserwacji.
Wykonawca, po otzymaniu zgloszenia od ZamawlajEcego / telefonicznie, fax-em
lub poczt4 elektronicznE/ zobowiazany jest do naprawy wadliwie dzialajacej
kserokopiarki:
a. w termlnie do 48 godzin, gdy rodzaj wady uniemo2liwia pracQ kserokoplarki;
b. w terminie 72 godzin, gdy rodzaj wady wplywa na pogorszenie jako6ci pracy

kserokopiarki.
W przypadku, gdy przewidziany czas naprawy kerokopiarki bQdzie dluiszy niz
terminy wskazane w pkt 4, Wykonawca dostarczy ZamawiajEcemu na czas
naprawy nieodplatnie do u2ytkowania zastQpczq kserokopiarkQ o nie gorszych
wla6ciwo6ciach i parametrach. Pzekazanie i zwrot kserokopiarki nastqpi
protokolarnie.
W pnypadku dostarczenia zastqpczej kserokopiarki przed uplywem termindw
wskazanych w pkt 4, ZamawiajEcy nie bQdzie naliczal kar umownych z q/tulu
nieterminowego wykonania naprawy
Kazdy pzeglEd, konserwacja lub naprawa kserokopiarek musi bye odnotowana
przez pracownika Wykonawcy w karcie serwisowej danej kserokopiarki
ze wskazanie stanu licznika.
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1. Wykonawca z tytulu wykonania czynnosci wskazanych w 53 umowy przysluguje

wynagrodzenie ustalone dla kazdej kserokopiarki jako iloczyn wykonanych przez
Wykonawcq uslug jak n izej:
a. z q ulu przegladu i konserwacji jednej kserokopiarki w okresie gwarancji co 4

miesiace: 120 zl netto (slownie: sto dwadziescia zlotych 00/100) + 22o/o VAT
26,40 zl (slownie: dwadziescia sze6i zlotych 40/100) co stanowi 146,40 zl
brufto (slownie: sto czterdziesci sze66 zlotych 40/100)

b. z q ulu przeglAdu i konserwacji jednej kserokopiarki po okresie gwarancyjnym
co 4 miesiece: 120 zl netto (slownie: sto dwadziescia zlotych 001fi0) + 22o/o
VAT 26,40 zl (9ownie: dwadziescia sze56 zlotych 40/100) co stanowi 146,40
zl brutto (slownie: sto czterdziesci sze6i zlotych 40/100)

c. z q ulu dokonania dokonanie czynnosci naprawy jednej kserokopiarki: 80 zl
netto (slownie: sto dwadziescia zlotych 00/100) + 22o/o YAT 17,60 zl (slownie:
siedemnascie zlotych 60/100) co stanowi 97,60 zl brutto (s{ownie:
dziewiQcdziesiAt siedem zlotych 60/100)
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d. przyjazd do uslug przeglEd6w, konserwacji oraz naprawy jest bezplatny.
Dodatkowo Zamawiajqcy ponosia bQdzie koszty zwiazane z zakupem czqsci
niezbQdnych do naprawy kserokopiarek, kt6re nie podlegajq wymianie w ramach
gwarancji,
Nale2ne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przelewem/ na podstawie
faKury VAT wystawionej przez Wykonawcq/ w ci49u 14 dniu od jej otrzymania.
Dopuszcza siq mozliwosa wystawienia zbiorczej faktury obejmujqcej wszystkie
serwisowane kserokopiarki.

5. Zamawiaj4cy upowa2nia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu osoby
upowaznionej do otrzymywania faktur.

3)
Niewykonanie lub nienale2yte wykonanie zam6wienia uprawnia Zamawiajqcego
do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
Za nieterminowe wykonanje zamdwienia Zamawiaj4cy obcia2y WykonawcQ karq
umownq w wysoko6ci 50 zl za ka2dy dzieh zwloki.
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Umowa jest zawata na czas okreslony od 1.06,2009r, do 31,05.2010r,
iobowiazuje strony od dnia podpisania.
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2. Wypowiedzenie umowy mo2e nastapic w postaci pisemnej z zachowaniem
jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiaca
kalendarzoweoo.

$7
W sprawach nieuregulowanych umowq maja zastosowanle pzepisy Kodeksu
Cyvvilneg0.
Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy Strony bQdE
rczstnygae ugodowo.
W wypadku nie doj6cia do ugody, Strony poddadzA sprawQ rozstzygniqciu pnez
wlasciwy miejscowo dla Wykonawcy s4d powszechny.
Zmiany urnowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
ljmowa zostala spozAdzona w dw6ch jednobrzmiQcych egzemplarzach
po jednym dla ka2dej ze stron.
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ZalEcznik nr 1
do unowy nr 52/2009
z dnia 1.06.2009r.

Lp. Firma Model Nr fabryczny Data
uruchomienia

Gwarancja Stan licznika Uwagi

t . Kyocera KM-1635 PAE7879150 15.02.2008r.36 m-cy
150.000kopii

06.05.2009r,
15.875szt.

WZK

2. Kyocera KM-1635 E7875950 09.11.2007r .36 m-cy
150.000koDii

06.05.2009r.
19.492s2t.

WBA

3. Kyocera KM-16.15 F.787 5941 09 .l | .2007r . 36 m-cy
150.000kopii

06.05.2009r.
26.'766s2t.

EZK

4. Kyocera KM, l635 E7875951 09.11.2007r,36 m-cy
150.000kopii

06.05.2009r.
6.386szt.

WRP

)
Kyocera KM-1635 PAE6625083 14.03 .200'h. 36 m-cy

l50.000kopii
26.03 .2009r.
1  l0 .3 l8szt .

GGN /B/

o- Kyocera KM-1635 E6629326 I1.10.2006r .36 m-cy 06.05.2009r.
33 .'7'l2szt.

RLO

1. Kyocera FS- ] I I8MFD xLK6751261 02.10.2006r.wygasla 05.11.2008r .
19.303s4.

OR /BR/

d - Kyocera KM-1620 H3122538 30.05.2005r.wygasla 15.11.2008r .
88.842szt.

FN

9. Kyocera KM-1620 I{3r22505 10.05.2005r.11,ygasla 06.05.2009r.
222.225s2t

KD

10. Kyocera KM-20-r0 3',7t41066 0,1.06.2004r.wygasla 26.03.2009r.
356.240s2t.

GGN /E/

11 Panasonic FP-7824 LBG25C00l3202.2003r. wygasla l0 .02.2009r .
496.600s2t.
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