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Załącznik Nr 6.1. 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
NAPRAWA POGWARANCYJNA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usług w zakresie naprawy pogwarancyjnej urządzeń 

drukujących. 

2. WYKONAWCA musi posiadać wiedzę w zakresie naprawy urządzeń drukujących oraz 

dostęp do informacji technicznych umożliwiających realizację usługi. 

3. WYKONAWCA musi dysponować pracownikami (minimum dwóch pracowników) 

upoważnionymi do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. 

4. WYKONAWCA musi dołączyć nie później niż przed podpisaniem umowy: 

- imienny wykaz pracowników, którzy będą wykonywać prace serwisowe (imię i nazwisko 

pracownika, numer dowodu osobistego oraz numer ważnego upoważnienia do dostępu 

do informacji niejawnej); 

- kopie upoważnień do dostępu do informacji niejawnej. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO 

każdorazowo w przypadku zmiany danych pracowników wykonujących usługę naprawy. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do zlecania napraw tylko pracownikom, którzy 

posiadają ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnej. 

6. WYKONAWCA w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które 

posiadł w trakcie świadczenia usług. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do świadczenia usług z zachowaniem należytej 

staranności i zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta 

urządzenia. 

8. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzenia  

w czasie wykonywania usługi. 

9. Wszelkie sprawy dotyczące usługi realizowane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO  

(osobę upoważnioną) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  

do 15.00. 

10. Naprawie podlegać będą urządzenia drukujące niżej wymienionych producentów. 

1) CANON 

2) KONICA MINOLTA 

3) KYOCERA 

4) OCE 

Planowane urządzenia do naprawy. 

Producent Typ urządzenia 

Ilość urządzeń 
planowanych 
do naprawy 
w 2020 r. 

Ilość urządzeń 
planowanych 
do naprawy 
w 2021 r. 

Canon IR  2 2 

Konica Minolta BizHub  20 
20 

Kyocera TaskAlfa 20 
20 

OCE VARIOLINK 3 3 
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11. Podane ilości urządzeń do naprawy pogwarancyjnej należy traktować jako orientacyjne. 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rezygnacji z części przedmiotu umowy. 

Rzeczywista ilość zamówień wynikać będzie z bieżących potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO  

a ich wartość nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia WYKONAWCY. 

12. Usługi świadczone będą wyłącznie w lokalizacjach wskazanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Warszawy, Wesołej oraz Helenowa.  

13. Dojazd do lokalizacji leży po stronie WYKONAWCY a ZAMAWIAJĄCY nie ponosi 

kosztów dojazdu.  

14. Części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami oraz danymi technicznymi 

producenta urządzenia. WYKONAWCA musi gwarantować, iż części użyte do wykonania 

usługi są fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych. 

15. WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć do faktury potwierdzenie źródła pochodzenia 

części zamiennych i materiałów, w tym producenta i klasę jakości wraz  

z udokumentowanymi cenami nabycia. 

16. Cena części oraz materiałów użytych do realizacji usługi nie może przekroczyć 

udokumentowanej ceny nabycia powiększonej o marżę i podatek VAT. 

17. Usługa obejmować będzie: 

 wymianę elementów optyki, elektroniki oraz zespołów napędu urządzenia, 

 wymianę części i materiałów zużywających się podczas eksploatacji urządzenia. 

18.  Usługa naprawy nie obejmuje wymiany tuszy, tonerów oraz pojemników na zużyty 

 proszek, tusz. 

19. WYKONAWCA po zakończonej naprawie zabiera ze sobą wymienione części i materiały  

w celu ich utylizacji. Koszty związane z utylizacją części i materiałów leżą po stronie 

WYKONAWCY. 

20. Urządzenie po naprawie musi być w 100 % sprawne techniczne. 

21. Podstawą zlecenia usługi dla WYKONAWCY będzie zgłoszenie awarii pocztą 

elektroniczną przez ZAMAWIAJĄCEGO (osobę upoważnioną).  

22. WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu 

awarii sporządzi kosztorys naprawy i prześle go pocztą elektroniczną  

do ZAMAWIAJĄCEGO (osoby upoważnionej), który podejmie decyzję o wykonywaniu 

naprawy lub jej zaniechaniu. 

23. Termin naprawy urządzenia nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia 

następnego po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminu naprawy do 14 dni roboczych wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od WYKONAWCY pod warunkiem, iż WYKONAWCA prześle pocztą 

elektroniczną lub faksem do ZAMAWIAJĄCEGO przed upływem wyznaczonego terminu 

naprawy, wniosek z uzasadnieniem opóźnienia terminu naprawy i uzyska zgodę 

ZAMAWIAJĄCEGO. Wniosek o przedłużenie terminu naprawy złożony po upływie 

terminu naprawy lub nie zawierający uzasadnienia nie będzie uwzględniony przez 

ZAMAWIAJACEGO. Wniosek i zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na wydłużenie terminu 

naprawy WYKONAWCA dołącza do karty naprawy i faktury. 

24. Naprawy urządzeń mogą być realizowane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 14.00.  

25. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY (osoba upoważniona) podejmie decyzje  

o zaniechaniu naprawy, WYKONAWCA wystawi pisemną ekspertyzę techniczną, 
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zawierającą opis stanu technicznego urządzenia jak i szacunkowe koszty naprawy. 

ZAMAWIAJĄCY za wystawioną ekspertyzę techniczną zapłaci kwotę nie przekraczającą 

ceny brutto roboczogodziny złożonej w ofercie przez WYKONAWCĘ. Ekspertyzę 

techniczną należy dołączyć do faktury oraz skan dokumentu przesłać pocztą 

elektroniczną do ZAMAWIAJĄCEGO (osoby upoważnionej). 

26. W przypadku, gdy WYKONAWCA po przeprowadzonej diagnostyce stwierdzi,  

że uszkodzone urządzenie, nie kwalifikuje się do naprawy jest zobowiązany  

do wystawienia pisemnej ekspertyzy technicznej dla tego urządzenia. WYKONAWCA ma 

prawo zakwalifikować urządzenie jako nie podlegający naprawie tylko w przypadku,  

gdy nie są już dostępne na rynku części zamienne do tego urządzenia. 

27. WYKONAWCA po wykonaniu usługi w terminie do 5 dni kalendarzowych dostarczy  

do ZAMAWIAJĄCEGO kartę naprawy, fakturę (w przypadku wymiany części kopię 

faktury zakupu części oraz w przypadku wydłużenia terminu naprawy wniosek  

z uzasadnieniem oraz zgodę ZAMAWIAJĄCEGO). 

28. Po wykonaniu naprawy WYKONAWCA umieści na urządzeniu swoje plomby 

gwarancyjne (każda plomba musi zawierać termin gwarancji), które będą identyfikować  

w sposób jednoznaczny WYKONAWCĘ. 

29. WYKONAWCA udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę w tym na części  

i materiały zamienne. Termin gwarancji liczony będzie od daty wykonania usługi. 

30. W przypadku stwierdzania wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy 

ZAMAWIAJĄCY (osoba upoważniona) prześle pocztą elektroniczną „Protokół 

reklamacji”. 

31. W trakcie trwania gwarancji sprzęt, który był poprzednio naprawiany przez 

WYKONAWCĘ, a nie będzie prawidłowo funkcjonował podlegać będzie ponownej 

naprawie na koszt WYKONAWCY. 

32. W przypadku, jeżeli w czasie trwania gwarancji urządzenie będzie dwa razy naprawiane 

a pomimo tego nie będzie działało poprawnie, to WYKONAWCA po otrzymaniu go po raz 

trzeci, nie naprawia go, a wystawia niepłatną opinię stanu technicznego opisując 

przyczyny tych niesprawności. WYKONAWCA pomniejsza również kolejną wystawioną 

fakturę za usługę, o środki jakie do tej pory otrzymał od ZAMAWIAJĄCEGO za naprawę 

tego urządzenia. 

33. Okres gwarancji jest liczony za każdym razem od początku po wykonanej naprawie 

przez WYKONAWCĘ. 

34. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji usługi na każdym jej 

etapie, bez uprzedniego informowania WYKONAWCY o takim zamiarze. 

35. Wzór: KARTA NAPRAWY 
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KARTA NAPRAWY 

UMOWA ……………. 

 
MIEJSCE NAPRAWY 
 
Nazwa jednostki wojskowej/instytucji ..…………………………………………………………………….…………………………. 
 
Adres ………………………….……………….…………..………………………………………………….…………………………. 
 
DANE URZĄDZENIA 

Nazwa i model ……………...…………………………..……………………………………………………………………………….. 

Numer fabryczny (S/N) …...…………….………………..…………………………………………………………...…………………. 

 

Data akceptacji kosztorysu naprawy ……………...…………………………. 

Data wykonania usługi …………………………….……………………………. 

 

Lp. 

 

Zakres wykonanych czynności 

Ilość  

roboczogodzin 

Cena jednostkowa 

roboczogodziny 

(netto) 

VAT 
Cena jednostkowa 

roboczogodziny 

(brutto) 

      

      

      

Łączna wartość usługi brutto  

 

Wykaz części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy 

Lp. Nazwa części 

Symbol  

części 

(PN) 

Ilość 

(sztuk) 

cena  

jednostkowa 

(netto) 

 VAT Marża 

Wartość 

jednostkowa 

(brutto) 

        

        

        

        

        

Łączna wartość części brutto  

 

WYKONAWCA NAPRAWY 
 
 

………………………………………….. 
(imię, nazwisko i podpis) 

UŻYTKOWNIK 
 
 

………………………………………….. 
(imię, nazwisko i podpis) 

ZLECENIODAWCA 
 
 

………………………………………….. 
(imię, nazwisko i podpis) 

 

 


