IPR.272.1.29.2016

UMOWA DZIERŻAWY Nr IPR.273.1.....2016
Zawarta w dniu ………….. r w …………………….. pomiędzy:
Dzierżawca
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
Adres:
Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
NIP: 713-23-98-078
Osoba reprezentująca:

Wydzierżawiający

Adres:

Osoba reprezentująca:

Starosta Łęczyński - Roman Cholewa
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

1. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy w dzierżawę opisany w ust. 2 przedmiot
dzierżawy oraz zobowiązuje się do świadczenia usług obsługi serwisowej
a Dzierżawca przyjmuje przedmiot dzierżawy i zobowiązuje się płacić
Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny i opłaty za wydruki.
2. Przedmiotem dzierżawy są urządzenia, zgodne z przedłożoną ofertą wraz
z załącznikiem nr 1 formularza oferty, stanowiące integralna część umowy:
Ilość

Model drukarek monochromatycznych A 4:

8
Numery seryjne :
Model urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3:

3

Numery seryjne:

3. Strony ustalają okres dzierżawy urządzeń na czas 18 miesięcy każde, od dnia
podpisania umowy.
4. Opłaty dzierżawne będą stałe i płatne co miesiąc do końca trwania umowy w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę:
Miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy
urządzeń, w tym:

……………. zł netto

Drukarki:

……………. zł netto
za

wydruk

1

sztuki

czarno-białego monochromatycznego

formatu

A4
…………… zł netto
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Opłata

1

Urządzenia wielofunkcyjne:

Opłata za wydruk 1 sztuki formatu:
1) A3 kolorowego z urządzenia wielofunkcyjnego

…………… zł netto

2) A 4 kolorowego z urządzenia wielofunkcyjnego

……………..zł netto

3) A3 czarno białego z urządzenia wielofunkcyjnego

………………zł netto

4) A 4 czarno-białego z urządzenia wielofunkcyjnego

……………..zł netto

5. Do wszystkich opłat netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
6. W ramach „opłaty za kopię” Wydzierżawiający zapewnia usługę utrzymania
urządzenia w stanie sprawności technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
z wyłączeniem papieru.
7. Dzierżawca nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie umowy
jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przenoszenia praw wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.
9. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy przed podpisaniem niniejszej umowy kopie
następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z KRS
2) NIP
3) REGON

II.

REALIZACJA UMOWY

10. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy urządzenia wymienione w załączniku nr 1 do
formularza oferty w terminie do 7 dni od podpisania umowy, co zostanie
potwierdzone protokołem instalacji w dniu dostawy przedmiotu umowy.
11. Dzierżawca przygotuje pomieszczenie, w którym będzie pracowało urządzenie,
zgodnie z wymogami instrukcji obsługi i wytycznymi eksploatacji kopiarek, która
stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy i wskaże je przed jego dostawą.
12. Wydzierżawiający przeszkoli z zakresu podstawowej obsługi urządzeń co najmniej
24 osoby wskazane przez Dzierżawcę z imienia i nazwiska.
13. Dzierżawca nie dopuści do obsługi urządzeń osób nie przeszkolonych przez
Wydzierżawiającego.
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15. Dzierżawca pokryje wg obowiązującego cennika Wydzierżawiającego koszty dojazdu
i obsługi urządzenia w przypadku:
1) nieuzasadnionego wezwania serwisu,
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14. Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z urządzeń zgodnie z jego
przeznaczeniem, właściwościami i zasadami prawidłowej obsługi zgodnej z instrukcją
obsługi i wytycznymi eksploatacji drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wg załącznika
nr 1 umowy.

2) stwierdzenia przez Wydzierżawiającego ingerencji wewnątrz urządzenia osób
trzecich (nie dotyczy czynności eksploatacyjnych opisanych w instrukcji
obsługi urządzenia),
3) gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy Dzierżawcy.
16. Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów
eksploatacyjnych potrzebnych do prawidłowego korzystania z urządzeń z wyjątkiem
papieru w trakcie całego okresu trwania umowy.
17. Dzierżawca zobowiązany jest, w dniu wymiany ostatniego posiadanego tonera do
konkretnego urządzenia, do pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia tego faktu
Wydzierżawiającemu na nr telefonu……………….. lub e-mail…………………………..
18. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia tonerów do miejsca użytkowania
przedmiotu umowy w terminie 2 dni roboczych (może to nastąpić również drogą
pocztową) od zgłoszenia zapotrzebowania na tonery w trybie opisanym w pkt. 17.
19. Wydzierżawiający zapewni czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 1 dzień roboczy,
liczony w dni robocze, od chwili powiadomienia go przez Dzierżawcę telefonicznie na
nr telefonu: ……….. lub wiadomością e-mail, pod adresem: ………………………. o
konieczności naprawy lub zauważonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia.
20. Naprawa dokonana będzie niezwłocznie od chwili przyjęcia zgłoszenia. W przypadku
niemożliwości zakończenia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia
zgłoszenia, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy na czas naprawy urządzenie
zastępcze na warunkach określonych niniejszą umową dotyczących przedmiotu
umowy.
21. Kosztami napraw obciążany jest Wydzierżawiający, a w przypadku uszkodzeń
spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi - Dzierżawca.
22. Dzierżawca będzie zlecał naprawy przedmiotu umowy wyłącznie serwisowi
Wydzierżawiającego.
23. Wydzierżawiający zapewni jakość wydruku urządzeń zgodną z przyjętymi przez
producenta normami i opisanymi szczegółowo w załączniku nr 1 do formularza oferty,
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
24. Nominalna ilość wykonanych wydruków z jednego pojemnika tonera to (wartości
określone przez producenta przy założeniu określonych parametrów druku), jednak
nie niższa niż:
Czarny monochromat o nazwie:
…………….. wydruków
Czarny kolor urządzenie wielofunkcyjne o nazwie:
……………. wydruków
KOLOR CMY urządzenie wielofunkcyjne o nazwach:
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W przypadku wykonania przez Dzierżawcę ilości wydruków z jednego tonera
mniejszej o 10% od wskazanych w tabeli Wydzierżawiający ma prawo pobrać
dodatkową opłatę za nadprogramowy toner w wysokości nie wyższej niż 15 % od
kosztów wskazanych w ust. 4.
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……………. wydruków

25. Wydzierżawiającemu w czasie trwania umowy przysługuje prawo kontroli stanu
urządzenia i prawidłowości jego eksploatacji.
26. Dzierżawca będzie podawał aktualny stan licznika kopii na każdą prośbę
Wydzierżawiającego.
27. Dzierżawca nie będzie czynił w urządzeniach żadnych zmian, uzupełnień ani
przeróbek.
28. Dzierżawca zobowiązuje się do nie oddawania urządzeń osobom trzecim. W
przypadku naruszenia tego postanowienia Wydzierżawiający ma prawo do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do obciążenia Dzierżawcy
wszystkimi wynikłymi z tego tytułu kosztami.
29. Dzierżawca wyraża zgodę na zainstalowanie systemu ……………. umożliwiającego
dostęp do parametrów urządzeń, tj.: nadzorowanie wydajności każdego z
wydzierżawionych urządzeń, śledzenie ich statusu, poziom tonerów i wysyłanych
alertów, kodów błędów oraz stanu technicznego urządzeń.
30. W przypadku braku możliwości technicznych zainstalowania systemu ………
Dzierżawca zobowiązuje się do comiesięcznego raportowania stanów licznika
urządzeń do 1-go dnia każdego miesiąca poprzez platformę E-serwis
(www……………….), do której dostęp umożliwi Wydzierżawiający. Jeżeli dzień
wysłania raportu jest dniem wolnym od pracy to wysyłka nastąpi w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu wolnym. Aby zarejestrować się na w/w platformie
Dzierżawca wypełni formularz rejestracyjny nowego użytkownika i prześle go do
Wydzierżawiającego. Formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Dzierżawca wskaże Wydzierżawiającemu z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną
za terminowe przekazywanie raportów.
31. Wydzierżawiający oświadcza i gwarantuje Dzierżawcy, iż system …………….. jest
w stanie przekazywać jedynie dane odnośnie statusu urządzeń i w żadnym wypadku
nie ujawniania treści wykonywanych na urządzeniu prac.
32. Godziny pracy serwisu ustala się następująco: od poniedziałku do piątku – od 8.00 do
16.00.

III.

SKUTKI NARUSZENIA UMOWY

35. Dzierżawca
ma
prawo
do
żądania
zapłaty
kary
umownej:
1) w wysokości 20 złotych za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązań
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34. W przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy Wydzierżawiający ma prawo do
żądania niezwłocznego zwrotu urządzeń oraz żądania zapłaty w kwocie będącej
sumą zaległych należności wraz z odsetkami oraz 10 % sumy rat dzierżawnych za
pozostały okres umowy a Dzierżawca zobowiązuje się do jej zapłacenia w terminie do
7 dni od daty rozwiązania umowy.
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33. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłat określonych w ust. 4 i 5 umowy
w ustalonym terminie o 30 dni Wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Niezależnie od rozwiązania umowy, w przypadku opóźnienia w
zapłacie którejkolwiek z opłat w ustalonym terminie Dzierżawca zapłaci na rzecz
Wydzierżawiającego odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie, za każdy dzień
zwłoki.

Wydzierżawiającego określonych w ust. 19 i 20 dotyczących każdego urządzenia
odrębnie,
2) za odstąpienie Wydzierżawiającego od umowy bez winy Dzierżawcy w wysokości
10 % wartości brutto umowy za czynsz dzierżawny.
36. Dzierżawca ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
37. Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z Wydzierżawiającym bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zwłoki w realizacji usług
serwisowych w terminie ponad 10 dni od ustalonych w ust. 19 i 20.

IV.

SZKODY

38. W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia z winy Dzierżawcy skutkujących
odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić Wydzierżawiającemu kwotę, odpowiadającą wartości utraconego urządzenia
lub w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów jego naprawy.
39. Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
Wydzierżawiającego o każdym uszkodzeniu lub utracie przedmiotu umowy.
40. W przypadku przekroczenia przez Wydzierżawiającego terminów określonych
w punkcie 19 i 20, Dzierżawcy przysługuje obniżenie ceny dzierżawy adekwatnie do
okresów przekroczenia czasu naprawy oraz braku możliwości eksploatacji urządzeń.
41. O wszelkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością odszkodowawczą, Dzierżawca
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wydzierżawiającego.

V.

ZMIANY W CZASIE TRWANIA UMOWY

42. W przypadku zmiany siedziby Wydzierżawiającego w czasie trwania umowy, ma On
obowiązek zawiadomić o tym Dzierżawcę. Jeśli Wydzierżawiający nie spełni tego
wymogu korespondencję przesłaną na adres podany w umowie Dzierżawca będzie
uważał za doręczoną.
VI.

ZAKOŃCZENIE UMOWY

43. Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu urządzeń z dniem wygaśnięcia umowy wraz
ze wszystkimi ich dokumentami i kompletnym wyposażeniem otrzymanym przy
instalacji.
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45. Dzierżawca posiada prawo pierwokupu urządzeń w terminie siedmiu dni od daty
zakończenia umowy. Cena za urządzenie ustalona będzie na drodze negocjacji
pomiędzy stronami.
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44. Po zakończeniu umowy Wydzierżawiający odbierze na własny koszt urządzenia z
siedziby Dzierżawcy. Z przekazania urządzeń zostanie sporządzony protokół odbioru.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawnych lub finansowych
stanowiących podstawę niniejszej umowy, strony wyrażają zgodę na uwzględnienie
tych zmian w drodze dodatkowych porozumień w formie pisemnego aneksu do
niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
47. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego uzgodnienia obu stron wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
48. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
49. Ewentualne spory wynikłe z tytułu realizowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.
50. Podstawą prawną zawarcia umowy jest art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

51. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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Wydzierżawiający (pieczątka i podpis)
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Dzierżawca (pieczątka i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do umowy dzierżawy nr ……………. z dnia …………2016r.
Wytyczne eksploatacji kopiarek
Kopiarki są urządzeniami elektromechanicznymi sterowanymi elektronicznie. W czasie pracy kopiarki wiele części
i podzespołów pracuje w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego napięcia oraz pod dużym obciążeniem
mechanicznym, w ruchu, napędzanych silnikami elektrycznymi. Dla osiągnięcia wysokiej jakości kopii oraz
utrzymania bezawaryjnej pracy, maszyny powinny być używane w ściśle określonych warunkach.
Warunki pracy, określone przez producenta, opisane są poniżej.
1.
Warunki otoczenia
o
o
1.1.
Temperatura powietrza:
10 C
do
30 C
1
1.2.
Wilgotność powietrza:
15%
do
90% wilgotności względnej
2
1.3.
Oświetlenie:
mniej niż 1 500 lx
3
1.4.
Wentylacja:
wymiana 30m / godz. /osobę
33
1.5.
Zapylenie:
mniej niż 0.10mg / m
1.6.
Jeśli pomieszczenie w którym ma pracować kopiarka jest ogrzewane lub klimatyzowane, należy
przestrzegać następujących zasad:
1.6.1. nie może być wystawiona na nagłe zmiany temperatury;
1.6.2. nie może stać w nawiewie zimnego powietrza, np.: przy często otwieranym oknie lub
klimatyzatorze;
1.6.3. nie może stać w pobliżu grzejnika.
1.7.
Nie wolno dopuścić do obecności w pokoju oparów rozpuszczalników lub aktywnych chemicznie
gazów.
1.8.
Kopiarki nie należy instalować na wysokości powyżej 2 000 m nad poziomem morza.
1.9.
Kopiarka powinna być ustawiona na mocnym, twardym i równym podłożu.
1.10.
Kopiarka nie będzie pracować sprawnie w obecności wibracji.
2.
Poziomowanie maszyny:
2.1.
Różnica przód - tył:
nie więcej niż 5 mm
2.2.
Różnica prawo - lewo:
nie więcej niż 5 mm
3.
Przestrzeń robocza:
3.1.
Z tyłu kopiarki:
nie mniej niż 10 cm;
3.2.
Z przodu kopiarki:
nie mniej niż 80 cm;
3.3.
Od strony sortera lub tacy odbiorczej:
nie mniej niż 40 cm;
3.4.
Od strony podajnika ręcznego:
nie mniej niż 30 cm.
4.
Zasilanie:
4.1.
Poziom napięcia:
220V - 240V / 50Hz, 7.5 A
4.2.
Dopuszczalne wahania napięcia:
+-5% [10%]
4.3.
Nie wolno ustawiać niczego na przewodzie zasilania.
4.4.
Maszyna musi być podłączona do gniazdka z uziemieniem.
4.5.
Nie należy podłączać urządzeń komputerowych ani silników elektrycznych na tej samej linii
[fazie], inaczej może dojść do wzajemnych zakłóceń w pracy.
4.6.
Wtyczka musi być solidnie osadzona w gniazdku.

2
3

W pomieszczeniu nie może być źródeł wilgoci jak: czajniki, umywalki, nawilżacze, kwiaty tropikalne itp.
Kopiarka nie może być oświetlona przez promienie słońca.
Jeśli podłoga pomieszczenia pokryta jest wykładziną miękką, to powinna to być wykładzina antyelektrostatyczna. Nie można dopuszczać
do nadmuchu powietrza z odkurzacza na kopiarkę.
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1

Materiały do kopiowania:
5.1.Papier, gładki, równo przycięty, przeznaczony dla urządzeń do druku cyfrowego laserowego.
5.2 Papier do kopiowania nie może być zbyt wilgotny. Przy dotknięciu dłonią papier nie może być „zimny”.
Nie należy używać papieru przyniesionego wprost z pomieszczeń o dużej wilgotności, np.: z piwnicy.
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5.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do umowy dzierżawy nr ……………. z dnia ……………….. r.

Formularz rejestracji nowego użytkownika – ………………………………
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mail: l
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Po weryfikacji indywidualne dane dostępowe do konta zostaną przesłane na adres e-mail
podany w formularzu.

