UMOWA
zawarta w dniu 2.11.2021 r. w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach, z siedzibą przy
ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,
reprezentowanym przez:
Wicestarostę – Tomasza Plebana
Członka Zarządu – Mariusza Ścianę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Konica Minolta Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000108685, NIP: 5260204908, REGON: 002204072,
reprezentowana przez:
Piotra Kowalika – Regionalnego Kierownika Sprzedaży na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 19.03.2021 r.
zwana dalej „Wykonawcą”
Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75020 § 4300
Wykonawcę wyłoniono w oparciu o § 10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia
20 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach w związku
z art. 30 ust. 4 ustawy pzp.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o nr SR-II.272.2.327.2021 została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) usługę wydruku wraz z systemem drukowania centralnego obejmującego flotę urządzeń 25
szt. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 9 szt. – filie Wydziału Komunikacji i
Transportu,
b) system zarządzania i monitorowania wydruków,
c) obsługę urządzeń pracujących w systemie Pojazd-Kierowca wykazanych w Załączniku nr 2, w
zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner i bęben światłoczuły w
zamian za opłatę, wyliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować w siedzibie Zamawiającego, po zawarciu
umowy maksymalnie w okresie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, oprogramowanie
zliczające liczbę wydrukowanych/skopiowanych stron, z którego będą generowane raporty,
będące podstawą do rozliczeń umowy z Wykonawcą (weryfikacja na żądanie Zamawiającego
będzie następować poprzez kontrolę liczników wybranych urządzeń).
3. W okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca udostępni Zamawiającemu urządzenia
wielofunkcyjne, w ilości 34 szt.
4. Urządzenia dostarczone Zamawiającemu pozostają przez cały okres trwania umowy własnością
Wykonawcy i będą użytkowane przez Zamawiającego do czasu zakończenia okresu
obowiązywania Umowy.
5. Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych awarii Urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w
tym dostawę i wymianę części zamiennych dokonywane będą z użyciem części i podzespołów
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nowych, nieregenerowanych, zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń drukujących i
kopiujących.
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje i dokumenty, niezależnie
od form ich utrwalenia, otrzymane od Zamawiającego w związku z zawarciem niniejszej umowy- w
całym okresie wykonywania zamówienia, jak również w okresie 5 lat po upływie jej
obowiązywania.
7. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu
do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostały mu powierzone przez
Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek
sposób osobom trzecim i przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i cel u przewidzianym w
umowie.
8. Po zakończeniu umowy Wykonawca trwale usunie z nośników na urządzeniach drukujących oraz z
systemu wszelkie dane i informacje, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego w związku
z wykonaniem niniejszej umowy.
§2
1. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania tj. 2.11.2021 r. do dnia zawarcia nowej umowy z
wykonawcą w postępowaniu na usługę wydruku centralnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem trzydniowego
terminu wypowiedzenia. Wykonawca nie będzie rościł żadnych pretensji związanych z
wcześniejszym rozwiązaniem umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy terminowo
i z dochowaniem należytej staranności, na najwyższym poziomie, zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej, wiedzą techniczną oraz
obowiązującymi przepisami prawa i normami z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
prowadzonej przez niego działalności.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania czynności szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:
a) czas naprawy urządzeń w ciągu 6 godzin roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
b) czas naprawy systemu w ciągu 8 godzin roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
c) w przypadku niemożliwości dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust. 3 lit. a),
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, celem dokonania dłuższej naprawy, sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. Czas naprawy nie może przekroczyć
14 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Wykonawcę urządzenia do naprawy.
d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru - ewidencji czasu pozostawienia w
dyspozycji Zamawiającego sprzętu zastępczego. Każda zmiana
w Rejestrze musi być potwierdzona odpowiednim wpisem dokonanym przez upoważnioną
osobę (o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b) umowy).
e) dostarczenia materiałów eksploatacyjnych (dot. urządzeń PWPW) w terminie 6 godzin
roboczych od dokonania zamówienia.
4. Dostawa urządzeń Zamawiającemu będzie potwierdzona protokołem przekazania,
z określeniem miejsca instalacji.
§4
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1. Z tytułu wykonanych wydruków/kopii, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie liczby faktycznie wykonanych wydruków/kopii
pomnożonej przez:
a) cenę 0,06 zł netto za 1 czarno-białą kopię/wydruk A4 + obowiązujący podatek VAT w
stawce 23 %
b) cenę 0,20 zł netto za 1 kolorową kopię/wydruk A4 + obowiązujący podatek VAT w stawce
23 %
c) cenę 0,10 zł netto za 1 kolorową kopię/wydruk A4 z urządzeń w systemie PojazdKierowca + obowiązujący podatek VAT w stawce 23 %
Cena kopii/wydruku jednej strony A3 będzie stanowić dwukrotność ceny kopii/wydruku jednej
strony A4, odpowiednio dla wydruku monochromatycznego jak i wydruku kolorowego.
2. Kwota wskazana na fakturze będzie potwierdzona raportem, dołączonym do faktury,
potwierdzającym liczbę wykonanych wydruków i kopii w danym okresie.
3. Rozliczenie usług nastąpi z dołu po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem w terminie 14 dni o d
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy nr 90
1840 0007 2212 8720 0812 1419
5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej
płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem umożliwiającym
płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa
w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej,
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie
określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania
nieterminowej płatności.
8. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie znajdował
się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym ust.
4.
W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy,
a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Faktury VAT należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.
11. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty określonego
w ust. 4 Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
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§5
1. Za wykonanie usługi w umówionym terminie odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie brutto: 100 zł za każdy dzień zwłoki
lub 50 zł za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu usługi w stosunku do terminów określonych w § 3
ust. 3.
3. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w §1 ust. 2 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki w jego realizacji.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem
odszkodowania karę umowną w wysokości: 3 000,00 zł brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
6. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W przypadku zaistnienia siły wyższej Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.
8. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 3 000 zł brutto.

§7
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
a) po stronie Zamawiającego: Adrian Wolicki tel.: 41 200 12 20
e-mail: wolicki.a@powiat.kielce.pl
b) po stronie Wykonawcy: Edyta Szrek, tel.: 668 133 270
e-mail: edyta.szrek@konicaminolta.pl
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi serwisowej oraz przyjmowania zgłoszeń o
awariach, konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych w dni robocze, w godzinach pracy
Zamawiającego poprzez:
a) numer telefonu: 668 133 270
b) adres e-mail: edyta.szrek@konicaminolta.pl
3. Wykonawca gwarantuje poprawne działanie urządzeń wskazanych w § 1 umowy.
§8
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”,
informuję, że:
1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych będzie
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę Kieleckiego
z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.
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3. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. Dane osoby, której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości
zawarcia umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub
podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami prawa będzie
udostępniona dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na stronie BIP
Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
6. Dane osobowe osoby, której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym
podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe osoby, której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z
wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi,
obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem,
iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani
zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania wraz z Załącznikami,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom
międzynarodowym.
10. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
− obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych)
i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
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stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
§9
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy
w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy
w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Istotnym naruszeniem
umowy jest w szczególności świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Przed rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, Strona umowy, której
przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, wezwie drugą
Stronę umowy do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 1-2 powyżej i wyznaczy
nieprzekraczalny termin zaprzestania tych naruszeń. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony,
Strona umowy, której przysługuje prawo do rozwiązana niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, niniejszą umowę rozwiąże w trybie i na zasadach określonych w niniejszej
umowie.
4. Rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.
§ 10
1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie
w drodze uzgodnień i porozumień.
2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań
Zamawiającego z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
poniższych okolicznościach, z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych zastrzeżonych na
jego rzecz w § 5, w każdym przypadku, gdy:
1) Wykonawca przekroczy termin określony w § 1 ust 2 o okres 2 dni robocze,
2) Wykonawca dwukrotnie nie dotrzyma terminów i czynności, o których mowa w § 3 ust. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania
formy pisemnej.
§ 12
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
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Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń i systemów
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Wicestarosta Tomasz Pleban
Członek Zarządu Mariusz Ściana
Wykonawca Piotr Kowalik
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