
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
zawarta w dniu ___ _______  _____ r. pomiędzy: 
 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-44-777 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
____________________________________ - _______________________ 
a 
____________________________________  
____________________________________  
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
____________________________________ - _______________________ 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 
wydruku wraz z serwisem dla urządzeń drukujących w 2019 r.  dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., nr 1986 ze zm.). 
Zamówienie realizowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie kompleksowej usługi drukowania, 

kopiowania i skanowania dokumentów przy pomocy zintegrowanego systemu 
zarządzania wydrukiem wraz z pełną obsługą serwisową w okresie obowiązywania umowy 
zwaną dalej Usługą serwisu wydruku oraz uruchomienie usługi wsparcia wraz z 
aktualizacją dla systemu MyQ oraz X-Medius. 

2. Uruchomienie w ciągu 14 dni od podpisania umowy usługi aktualizacji wraz z wsparciem 
dla systemu MyQ opisanym w załączniku 1.2 do SIWZ na okres 4 lat za kwotę 
………………………………….brutto, płatność zostanie dokonana w 4 równych częściach zgodnie 
z §2 ust. 3.  

3. Uruchomienie w ciągu 14 dni od podpisania umowy usługi aktualizacji wraz z wsparciem 
dla systemu XmediusFAX opisanym w załączniku 1.3 do SIWZ na okres 4 lat za kwotę 
…………………………………brutto, płatność zostanie dokonana w 4 równych częściach zgodnie 
z §2 ust. 3.  

4. W ramach usługi serwisu wydruku Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie za wydruk 
każdej pojedynczej strony w następujący sposób: 

a) wydruku/kopii A4 mono, 

b) wydruku/kopii A4 kolor, 

c) wydruku/kopii A3 (format A3 będzie liczny jako 2 x A4), 

d) wydruku/kopii pozostałych formatów (będą rozliczane jako format A4), 

e) wydruku koperty/zwrotki na dedykowanych urządzeniach. 
 



5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty świadczenia przedmiotu umowy w siedzibie 
Zamawiającego 

 
§2 

1. Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia będzie prawidłowo 
wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 

2. Fakturę VAT należy wystawić na: 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu,  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań,   
NIP: 778-13-46-888. 

3. W ciągu 14 dni kalendarzowych od uruchomienia usługi Zamawiającemu opisanej w §1 
ust. 2 i 3 Wykonawca wystawi pierwszą (z czterech) fakturę o wartości 25% kwot z pozycji 
§1 ust. 2 i 3, a kolejne trzy faktury wystawi odpowiednio w odstępach 1 roku tj. druga 
faktura o wartości 25% kwot z pozycji §1 ust. 2 i 3 po upływie roku od daty wystawienia 
pierwszej faktury, trzecia faktura o wartości 25% kwot z pozycji §1 ust. 2 i 3 po upływie 
roku od daty wystawienia drugiej faktury oraz czwarta o wartości 25% kwot z pozycji §1 
ust. 2 i 3 po upływie roku od daty wystawienia trzeciej faktury.  

4. Usługa serwisu wydruku rozliczana będzie comiesięcznie na podstawie faktury VAT za 
faktycznie wykonaną kopię/wydruk zgodnie z zaoferowanymi stawkami (kolor/mono). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wystawienia częściowych faktur VAT dla 
wybranych i zdefiniowanych grup użytkowników. Wykonawca wystawi fakturę i załączy 
do niej raport zawierający ilości faktycznie wykonanych wydruków/kopii. Raport zostanie 
sporządzony w zintegrowanym systemie wydruku.  

5. Do obliczenia wynagrodzenia Wykonawca będzie stosował następujący wzór:  
Ilość faktycznie wykonanych wydruków/kopii, o których mowa w §1 ust. 4 pomnożona 
przez ich cenę jednostkową brutto, która została podana w formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 14 dni licząc od 
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która znajduje się przy Al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań 

7. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 
ustawowych. 
 

§ 3 
Wykonawca w związku ze świadczeniem przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania w 
zakresie usługi serwisowej zapewni wsparcie techniczne zgodne z następującymi warunkami: 
1. Dla urządzeń drukujących wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ 

1) Serwis producenta lub certyfikowanej przez producenta firmy świadczony na 
miejscu u Zamawiającego.  

2) Dostarczy wszystkie niezbędne do nieprzerwanej pracy materiały eksploatacyjne  
(z wyjątkiem papieru i zszywek).  

3) Dostarczy oraz wymieni na własny koszt i ryzyko zużyte części i podzespoły.  



4) Wykonawca w trakcie umowy wykonywał będzie przeglądy okresowe urządzeń, 
zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Wszelkie koszty części, materiałów 
użytych w trakcie wykonywanych przeglądów okresowych ponosi Wykonawca. 

5) Dla wykonywania czynności o których mowa w pkt.: 2-4 Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącego monitorowania Urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji 
tych czynności. 

6) Wykonawca w trakcie umowy wykonywał będzie konserwacje okresowe urządzeń. 
Wszelkie koszty części, materiałów użytych w trakcie wykonywanych konserwacji 
ponosi Wykonawca. 

7) Wykonawca zagwarantuje: 4-godzinny czas reakcji na zgłoszone usterki i awarie 
dotyczące urządzeń, 1-godzinny czas reakcji na zgłoszone błędy i awarie dotyczące 
oprogramowania. 

8) Usterki mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie mailowej lub faksu. 

9) Wykonawca zagwarantuje naprawę urządzenia w siedzibie Zamawiającego 
w terminie 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki lub awarii. 

10) W przypadku braku możliwości dokonania naprawy sprzętu na miejscu, 
Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych urządzenie zastępcze o 
parametrach nie gorszych niż urządzenie niesprawne. 

11) Wykonawca zagwarantuje pełne przywrócenie działania oprogramowania  
w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia bez względu na 
rodzaj błędu lub awarii. 

2. Dla oprogramowania : 

1) W momencie pojawienia się nowej wersji firmware’u, Wykonawca będzie 
dokonywał jego aktualizacji na swój koszt, na urządzeniach o których mowa w 
załączniku nr 1 do OPZ do najnowszej dostępnej wersji w całym okresie 
obowiązywania umowy. 

2) Udzielanie porad technicznych Zamawiającemu w zakresie obsługi systemu 
zarządzania wydrukiem oraz obsługi eksploatacyjnej urządzeń wielofunkcyjnych o 
których mowa w załączniku nr 1 do OPZ, w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Porady 
będą obejmować podstawowe wsparcie użytkownika oraz porady dla personelu IT 
Zamawiającego. 

3) W momencie ukazania się najnowszej wersji systemu zarządzania wydrukiem 
Wykonawca będzie dokonywał jego aktualizacji na własny koszt w okresie 
obowiązywania umowy. 

4) W przypadku realizacji przedmiotu umowy drogą elektroniczną, która wymaga 
dostępu do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do korzystania z narzędzi udostępnionych przez Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wykonawcy aplikacji dostępowej 
wraz z zestawem danych autoryzacyjnych. 

5) Serwis producenta lub certyfikowanej przez producenta firmy dla systemu MyQ. 

 

§4 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskały w związku z wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy, co do których mogą 
powziąć podejrzenie, iż są informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa lub, że 
jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 



2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie 
czy informację tę ma traktować jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na 
jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze 
Stroną.  

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Wytycznych bezpieczeństwa 
informacji”, które zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres  
e-mail podany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 
trakcie  wykonywania prac i nie ujawniania ich bez zgody  Zamawiającego. Zachowanie 
poufności obowiązuje  również  po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 

 
 

§5  
 

1. Termin na wymianę lub naprawę przedmiotu umowy liczy się: 
1) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki, dokonanego za pomocą: e-mail  

lub faksu. Numer faksu Wykonawcy …….......… e-mail Wykonawcy: 
................................. . 

2) od momentu pozyskania przez wykonawcę informacji z centralnego systemu 
powiadamiania/raportowania o awariach, usterkach, konieczności wymiany 
materiałów eksploatacyjnych, itp. 

3.  Serwis pełniony jest, jako loco Zamawiający, we wszystkie dni robocze od pn-pt. w 
godzinach: 7.00 – 16.00. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
przyjmowania zgłoszeń o awariach w godzinach 7.00-16.00, od poniedziałku do piątku, 
faksem lub droga elektroniczną. 

4. W przypadku przekroczenia terminów reakcji i naprawy określonych w §3 niniejszej  
umowy, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy. 
Wysokość i zasady naliczania tych kar zostały określone w §6 umowy.  

5. Zamawiający ma prawo oddać sprzęt drukujący do naprawy serwisowej bez twardych 
dysków.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia napraw serwisowych  
w siedzibie Zamawiającego na terenie Poznania. 

 
 

§6  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy na skutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 
a) 400 tyś zł. brutto w pierwszym rozpoczętym roku realizacji niniejszej umowy, 
b) 300 tyś zł. brutto w drugim rozpoczętym roku realizacji niniejszej umowy, 
c) 200 tyś zł. brutto w trzecim rozpoczętym roku realizacji niniejszej umowy, 
d) 100  tyś zł. brutto w czwartym rozpoczętym roku realizacji niniejszej umowy. 

2) Za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy: 
500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów podanych w §3 oraz §1 
ust.2 i ust.3 niniejszej umowy, liczony od następnego dnia po przekroczeniu wskazanego 
terminu realizacji, ponadto 500 zł brutto za każdy dzień roboczy przerwy w pracy 



jakiegokolwiek urządzenia drukującego wskutek nie dostarczenia materiałów 
eksploatacyjnych. Wartość maksymalna naliczonych kar umownych z tego tytułu nie 
przekroczy 500 000 zł brutto łącznie w całym okresie trwania umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku wykonywania 
czynności określonych w §10 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na 
podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wartość maksymalna 
naliczonych kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 500 000 zł brutto łącznie w całym 
okresie trwania umowy. 
 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 10 
dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar 
umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od 
umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne przelewem na konto bankowe 
Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia.  

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma 
obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 30 dni licząc od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o ziszczeniu się przesłanki odstąpienia. 
Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 
§7 

1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: 
a) ze strony Zamawiającego:   ………………………............................................ 
b) ze strony Wykonawcy:      ……….……………………………………………………….. 

2. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1, 
może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności 
zmiany umowy. 

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę 
trzecią. 

 
§8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku: 
1.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
1.2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

1.3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę. 

1.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1.1 wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 



stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostaje bez 
zmian. 

1.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1.2 wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. 

1.6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1.3 wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 1.3, na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 
których mowa w pkt. 1.3. 

1.7. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt. 1.4-.1.6, 
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

1.8. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

1.9. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do 
wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 
 

                      
 §9 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w celu i w zakresie 

wyszczególnionym w umowie, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 

2. Kategorię osób, których powierzone dane osobowe dotyczą to dane osobowe osób 
fizycznych, osób reprezentujących osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej i kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego 



Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zakres powierzonych danych osobowych w 
ramach wykonywanej usługi obejmuje wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, w tym: 
a) Zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne 

zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub 
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do powierzonych danych osobowych. 

b) Zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów 
przetwarzania. 

c) Zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów 
przetwarzania i danych osobowych. 

d) Regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych 
środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.  

e) Dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych oraz prowadzić ich ewidencję. 

f)    Zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do 
zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów 
ich zabezpieczeń. 

g) Informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłaszając je Zamawiającemu nie później niż w ciągu 24 godzin, a w 
przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia. 

h) Informować zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione 
do nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania 
danych osobowych.  

i)    Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać 
zalecenia wskazane w wyniku wyżej wymienionych kontroli. 

j)    Zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je ze 
swoich systemów i nośników. 

k) Nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody 
Zamawiającego do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

l)    Na te uprawnione inne podmioty przetwarzające przez Zamawiającego 
Wykonawca nakłada prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej 
umowie. 

m) Zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony. 
n) Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania 

zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. 
o) Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia 

obowiązku informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą. 

p) Umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym 
przeprowadzenie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych i 
przyczyniać się do nich. 

q) Udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. 

4.   W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

 
 



§10 
1. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 ustawy, i określa je, 

stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp: 

a) Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące prace serwisowe były zatrudnione w 

trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę. 

b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia raz na 6 miesięcy Wykonawca przedłoży 

zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1a). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 

1a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę, złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 

ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy, 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności , których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów 

, nr PESEL pracowników), 

c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 



d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych 

- Zawierających informację , w tym dane osobowe, niezbędne do identyfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 
 

§11 
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie.  
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu  

przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 

§12 
1. Umowa obowiązuje na okres maksymalnie 48 miesięcy od dnia jej podpisania. 
2. Ilości objęte zamówieniem podstawowym: 

- wydruku/kopii A4 mono – 26 000 000 szt., 
- wydruku/kopii A4 kolor – 5 600 000 szt., 
- wydruku koperty/zwrotki na dedykowanych urządzeniach - 480 000 szt. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% zamówienia 
podstawowego po przekroczeniu ilości wydruków określonej w ust. 2 §12 umowy. 

a) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, 
b) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, opcja zostanie uruchomiona po 

przekroczeniu limitu ilości wydruków  
c) uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, 

liczba wydruków wskazana w ramach opcji może być wykorzystana w całości, w części 
albo wcale, 

d) wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie wykorzystaną część opcji, 
e) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 

poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy, 
f) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i 

nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania umowy, 

g) uruchomienie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji 
zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w 
toku realizacji umowy. 

 



4. Zamawiający przewiduje w okresie trwania realizacji ww. usług możliwość podłączenia 
nowych urządzeń drukujących do systemu wydruku podążającego oraz rozliczania ich na 
zasadach opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Maksymalna liczba takich urządzeń nie 
przekroczy 35 szt. w czasie trwania całej umowy. Wszystkie koszty dodania tych urządzeń 
do systemu MyQ ponosi Zamawiający. 
Po zmianach w zakresie urządzeń objętych kompleksową usługą drukowania, kopiowania 
i skanowania dokumentów przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania wydrukiem 
wraz z pełną obsługą serwisową Zamawiający aktualizuje załącznik nr1 do umowy. 

 
 

§13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks 
cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze umowy 
otrzyma Zamawiający, jeden Wykonawca. 

 
 
      Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 ......................................                                     ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wykaz urządzeń drukujących objętych kompleksową usługą drukowania, kopiowania i skanowania 

dokumentów przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania wydrukiem wraz z pełną obsługą 
serwisową. 


