Załącznik nr 4

UMOWA NR
zawarta w dniu …………………………….r. w Otwocku pomiędzy:
1. Sądem Rejonowym w Otwocku z siedzibą w (05 – 400) Otwocku przy ul. Armii Krajowej
2, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
…………………………………….
a
2. ………………………………… , zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
……………………………… – właściciel
zwanymi też w dalszej części umowy „Stronami”.
W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Regulaminu udzielania w Sądzie Rejonowym
w Otwocku zamówień o wartość nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, została zawarta z Wykonawcą Umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukująco kopiujących będących własnością Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego
oraz pomieszczeniach przez niego wynajmowanych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1
do Umowy.
2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1zwane dalej „urządzeniami” znajdują się w budynku
Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 i przy ul. Powstańców Warszawy 3.
3. Kompleksowa obsługa serwisowa, zwana dalej „KOS” obejmuje:
1) kontrole stanu technicznego urządzeń objętych Umową;
2) stałe konserwacje oraz regulacje urządzeń dokonywane według limitów
kopii/wydruków określonych przez producenta;
3) wymiany wszystkich części i materiałów o określonej żywotności;
4) naprawy urządzeń, rozumiane jako usługi wykonywane na podstawie zgłoszenia przez
Zamawiającego wadliwego działania z czasem reakcji nie dłuższym niż 3 godzin.
Podany czas reakcji dotyczy również czasu dostawy materiałów eksploatacyjnych;
5) dostawy części koniecznych do napraw i materiałów eksploatacyjnych łącznie
z tonerami do urządzeń wraz z ich wymianą, a także systematyczne odbieranie
zużytych materiałów eksploatacyjnych;
6) wewnętrzne i zewnętrzne czyszczenie urządzeń:
a. czyszczenie wszystkich układów i zespołów urządzenia (np. komory kasety
z tonerem, komory podajników papieru, komory utrwalacza, wałków, rolek,
separatorów oraz wszystkich mechanizmów wpływających na poprawną pracę
urządzenia i prawidłową jakość wydruków;
b. czyszczenie powierzchni zewnętrznych (np. obudów, podajników, wyświetlaczy,
przycisków),
7) smarowanie części mechanicznych urządzenia (np. przekładnie, wałki itp.);
8) comiesięczne dokonywanie odczytów ilości wykonanych wydruków i kopii na
urządzeniach eksploatowanych przez Zamawiającego;
9) dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku usterki niemożliwej do usunięcia w
siedzibie Zamawiającego;
10) prowadzenie ewidencji prac związanych z obsługą serwisową urządzeń.

§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zapewni stałe utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości do pracy i sprawności
techniczno-użytkowej, tj. urządzenia muszą wykonywać kopie/wydruki dobrej jakości, na
poziomie akceptowalnym przez Zamawiającego
2. Czynności związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym serwis techniczny
i naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu lokalizacji urządzenia
u Zamawiającego w dniach roboczych będące dniami urzędowania Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00. Zamawiający nie ustala dziennego czasu
dyżurowania serwisanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz pomieszczeniach
przez niego wynajmowanych, który każdorazowo wyznaczony jest zakresem obowiązków
Wykonawcy oraz aktualnymi potrzebami ustalonymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca obejmuje kompleksową obsługą serwisową 125 sztuk urządzeń
Zamawiającego (wymienionych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia), przez co rozumie się
utrzymanie urządzeń Zamawiającego w pełnej sprawności technicznej poprzez ich
serwisowanie, przegląd, konserwację oraz naprawę z zastosowaniem części zamiennych
przewidzianych przez producenta urządzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu Umowy z należytą starannością,
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
przestrzeganiem praw autorskich i innych producenta (producentów) urządzeń objętych
serwisem.
5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów:
1) w celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich urządzeń drukująco-kopiujacych
Wykonawca w momencie rozpoczęcia świadczenia KOS, dostarczy do
Zamawiającego po jednym tonerze do każdego urządzenia objętego Umową. Każda
kolejna dostawa będzie polegała na uzupełnieniu wykorzystanego zapasu o kolejny
jeden toner;
2) tonery dostarczane do Zamawiającego muszą posiadać oznaczenie umożliwiające ich
identyfikację (kod produktu, model urządzenia);
3) dostawy materiałów eksploatacyjnych – tonerów będą wykonywane sukcesywnie, nie
rzadziej niż raz w tygodniu, na podstawie zbiorczych zamówień składanych przez
Zamawiającego;
4) w celu potwierdzenia dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnychtonerów Wykonawca sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie
podpisywany przez Zamawiającego;
5) niezabezpieczenie odpowiedniej liczby materiałów eksploatacyjnych - tonerów w
siedzibie Zamawiającego, a tym samym spowodowanie przestojów urządzeń
spowoduje naliczanie kar umownych.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzeń
drukujących, spowodowane bezpośrednio użyciem dostarczonych przez Wykonawcę
materiałów. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zapewni na
własny koszt naprawę urządzenia, a w przypadku niemożliwości naprawienia wymianę
uszkodzonego urządzenia na nowe.
7. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek
używania przez Zamawiającego dostarczonych mu materiałów.
8. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego odpadów powstających przy
eksploatacji drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
i będzie prowadził w imieniu Zamawiającego ewidencję o której mowa w art. 66
wskazanej ustawy, której jeden egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.
10. Zamawiający określa Wykonawcy następujące wymagania względem realizacji
przedmiotu Umowy:
1.

1)

2)

3)

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą fabrycznie
nowe, wysokiej jakości, wolne od wad oraz będą kompatybilne z urządzeniami
Zamawiającego, zapewniając należyte bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo
urządzeń;
Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego
materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta
urządzenia, w którym zostały zamontowane;
wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję
Wykonawcy na minimum 15 miesięcy od dnia dostawy. W sytuacji, gdy gwarancja
udzielana przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
obowiązuje gwarancja producenta.
§ 3.
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

1.

2.

3.

4.
5.

Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega możliwość wycofania z eksploatacji
urządzeń w pełni zużytych wymienionych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, bez
konieczności zmiany Umowy, co będzie skutkowało wykreśleniem ich z wykazu urządzeń
objętych Umową.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu zamawiania i dystrybucji materiałów
eksploatacyjnych - tonerów oraz odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych, jeśli
przyczyni się to do usprawnienia procesów i poprawy komunikacji pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia, bez konieczności zmiany
umowy, np. zamówienia elektroniczne na materiały eksploatacyjne, zmiana częstotliwości
dostaw tonerów itp.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) postępowania z urządzeniami w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, zgodnie
z instrukcjami obsługi i zaleceniami producentów;
2) korzystania z materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń
objętych KOS, dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy.
Zamawiający oświadcza, że w czasie trwania niniejszej Umowy podmiotem uprawnionym
do dokonywania napraw i konserwacji urządzeń objętych Umową jest Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby urządzeń objętych KOS
będących własnością Zamawiającego, bez konieczności zmiany Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za urządzenia wycofane z
użytkowania przez Zamawiającego.
§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności

1.
2.

3.

4.
5.

Łączna
wartość
umowy
nie
może
przekroczyć
kwoty
brutto:
……………………… PLN (słownie brutto: …………………………………………) .
Z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne,
na które składają się kwota stanowiąca iloczyn liczby wydrukowanych / skopiowanych w
okresie rozliczeniowym stron przez urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz stawki
……………………….. zł netto za jedną stronę określoną w Formularzu ofertowym
Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Wartość Umowy, określona w ust. 1, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie
może stanowić podstaw dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu, w tym żądania odszkodowania.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty materiałów, dojazdów, transportu, robocizny.
Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych usług.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Prognozowana ilość wydruków / kopii w okresie obowiązywania Umowy wynosi 1 300
000 sztuk. Prognozowana ilość wydruków / kopii, o której mowa w zdaniu poprzednim
służy wyliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę w celu zachowania porównywalności
ofert i powinna być traktowana jako maksymalna, zaś brak osiągnięcia w okresie realizacji
Umowy prognozowanej ilości wydruków/kopii nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie rozliczane w okresach miesięcznych.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury do 7-go dnia miesiąca następującego
po miesiącu, za który należność jest płatna.
Zamawiający ureguluje należność w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za miesięczny serwis urządzeń
drukująco-kopiujących wraz z potwierdzeniem ilości wykonanych kopii/wydruków. Do
ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy przyjmuje się łączną ilość
kopii/wydruków ze wszystkich urządzeń objętych KOS w danym miesiącu.
Faktyczna ilość wykonanych kopii/ wydruków określona zostanie na podstawie wykazu
liczników urządzeń objętych serwisem (odczytu liczników z oprogramowania maszyny).
Zamawiający zobowiązany jest do wykonania odczytu z każdego licznika i przesłania go
na adres poczty e-mail …………………….do 6-go dnia następnego miesiąca.
Początkowy licznik kopii / wydruków urządzeń objętych serwisem w ramach umowy
stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
Ceny wymienione w niniejszym paragrafie oraz zaoferowane w Formularzu ofertowym
Wykonawcy będą stałe przez cały okres trwania Umowy.
Do cen netto ujętym w niniejszej Umowie Wykonawca obowiązany jest doliczyć VAT.
Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
§ 5.
Serwis urządzeń drukująco – kopiujących

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne urządzeń odbywać się będą na miejscu ich
eksploatacji.
Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne dostarczane będą Zamawiającemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Zgłaszanie zużycia tonera, uszkodzeń, awarii i innych sytuacji oraz uwag związanych z
urządzeniami, a także obsługą serwisową będą przesyłane na podany przez Wykonawcę email ………………….. lub telefonicznie ……………………. Zgłoszenie musi zawierać
typ i numer fabryczny urządzenia, ilość wykonanych kopii (jeśli istnieje taka możliwość)
oraz odbywać się w dni robocze, w godz. od 08:00 do 16:00.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżącej konserwacji, przeglądu
technicznego, dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych aby zapewnić
bezawaryjną pracę urządzeń.
Czas reakcji wyniesie nie dłuższej niż ………………… godzin od momentu zgłoszenia.
Przez czas reakcji Zamawiający definiuje czas przyjazdu Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego od momentu przyjęcia zgłoszenia dotyczącego awarii lub konieczności
dostawy materiałów eksploatacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest przywrócić urządzenie objęte serwisem w ramach niniejszej
umowy do stanu normalnej jego eksploatacji najpóźniej w ciągu 8 godzin roboczych od
momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości dochowania terminu, o którym mowa w ust. 7,
Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie Zamawiającego - w terminie do 48 godzin od
chwili zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 – do zapewnienia Zamawiającemu
kontynuacji wykonywania kopii / wydruków na jego potrzeby, poprzez udostępnienie na
czas wykonywania czynności serwisowych urządzenia zastępczego tego samego typu lub o
podobnej wydajności. Koszty transportu urządzenia zastępczego ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie przechowywał przygotowane przez Wykonawcę dla urządzeń „Karty
pracy urządzenia” i udostępniał je technikom Wykonawcy celem wpisania wszystkich prac
serwisowych. Technik Wykonawcy zobowiązany jest dokonywać wpisu do „Karty pracy
urządzenia” wszystkich prac serwisowych, które wykonał przy danym urządzeniu.
10. Wszelkie materiały eksploatacyjne i części zamienne zapewniane będą przez Wykonawcę.
9.

§ 6.
Kary umowne
1.

2.
3.

4.
5.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary
umowne:
1) 10% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, z tytułu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
2) 10% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, z tytułu
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego;
3) 0,02% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdą godzinę
roboczą opóźnienia w przypadku niezachowania terminu określonego § 5 ust. 6,
jednakże nie więcej niż 5 % maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4
ust. 1 w danym miesiącu;
4) 0,04% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdą godzinę
roboczą opóźnienia w przypadku niezachowania terminu określonego § 5 ust. 7 i 8,
jednakże nie więcej niż 5 % maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4
ust. 1 w danym miesiącu;
5) 0,04% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. za każdą godzinę
roboczą przestoju urządzenia spowodowanego niezabezpieczeniem odpowiedniej
ilości materiałów eksploatacyjnych - tonerów, jednakże nie więcej niż 5 %
maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 w danym miesiącu.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wymagalne niezależnie od wysokości
poniesionej szkody i stopnia zawinienia stron. Kary umowne podlegają sumowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub
szkody będą wynikiem zdarzeń nieobjętych odpowiedzialnością w formie kar umownych.
Za prace niewykonane Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty należnych kar
umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, począwszy
od wynagrodzenia należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego
naliczenie kar. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie
Wykonawcę notą księgową z pisemnym uzasadnieniem o wysokości i podstawie
naliczonych kar umownych.
§ 7.
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w każdym czasie jej
realizacji, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od umowy ze skutkiem na
przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowań i
kar umownych określonych niniejszą Umową, w razie:
1) 4-krotnej nieterminowej realizacji usługi o której mowa w § 5 ust. 5, 7, 8;
2) nieuzasadnionego przerwania realizacji prac będących przedmiotem Umowy przez
Wykonawcę na okres dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych;

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty wystąpienia ostatniej z
okoliczności wskazanych w ust. 1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, w tym zmian organizacyjnych lub
finansowych lub majątkowych lub prawnych w strukturze Zamawiającego lub w strukturze
sądownictwa, w której działa Zamawiający, skutkujących uzasadnionym brakiem potrzeby
lub uzasadnionym brakiem możliwości kontynuowania niniejszej Umowy, czego nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem, iż Umowa ulegnie rozwiązaniu po
wcześniejszym wykorzystaniu kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Wykonawca
nie będzie wywiązywał się z warunków zawartych w niniejszej Umowie, a w
szczególności nie będzie dotrzymywał terminów wykonania lub wykona usługę wadliwie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
z tytułu rzeczowego zakresu Umowy pozostałego do realizacji. Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane usługi.
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
§ 8.
Nadzór na prawidłowym wykonaniem Umowy

1.
2.

3.

Zamawiający powołuje do kontaktów z Wykonawcą oraz do nadzorowania realizacji
Umowy Pana/Panią ……………………………… , mail: ………………………….
Wykonawca powołuje do nadzorowania realizacji niniejszej Umowy i kontaktów
z Zamawiającym Pana/Panią ………………….. tel.: ………………. mail:
……………………..
Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy
i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.
§ 9.
Zmiany treści Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego
przez Strony pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
w przypadku niewykorzystania łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § $
ust. 1 Umowy;
2) w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności nie
spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron.
1.

§ 10.
Cesja wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§11.
Termin realizacji Umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku r. do dnia 31 grudnia
2019 r. lub do wyczerpania wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zapisy i oświadczenia wskazane w
Załącznikach traktuje się jak zapisy Umowy.
Tytuły paragrafów użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości Umowy i nie mają wpływu
na interpretację treści Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku
z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich
rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe
pomiędzy Stronami na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób
polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne,
nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność
nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały
w celu usunięcia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na
względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń drukująco– kopiujących;
2) Załącznik nr 2 – Początkowy licznik kopii / wydruków;
3) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy;
4) Załącznik nr 4 – Zaproszenie do złożenia oferty.

