
Umowa Nr OA.2601.4.2019 
z dnia 31 maja 2019r. 

na dostawę 
„Materiałów eksploatacyjnych do urządzeń powielających i drukujących do Urzędu 

Miejskiego w Świebodzicach” 
 
Zawarta pomiędzy: 
 
1) Gminą Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice w imieniu, której występuje: 

Burmistrz Miasta Świebodzice – Paweł Ozga 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta Świebodzice – Luizy Gass – Sokólskiej 

 
zwanej dalej „Zamawiającym” z jednej strony oraz, 
 
2) Firmą …………………………………………………………  

którą reprezentuje: …………………………………………... 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” na podstawie wyboru oferty dokonanego przez zamawiającego. 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie, 
którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze 
szczegółowym opisem zawartym w zaproszeniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną 
ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostawy towaru realizowane będą sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego,  
które będzie każdorazowo uzgadniane telefonicznie lub poprzez e-mail. Dostawa musi 
być zrealizowana w dniu zgłoszenia zapotrzebowania, o ile zgłoszenie wpłynęło do 
godziny 10.00. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania po godzinie 10.00 Wykonawca 
dostarczy zamówiony towar najpóźniej w dniu następnym, a jeżeli jest to dzień wolny od 
pracy to w dniu następnym po tym dniu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego: 
Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w dniu roboczym, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00. 

4. Dostarczony towar musi być pełnowartościowy i wyprodukowany zgodnie z 
obowiązującymi normami i standardami. 

5. Strony uzgodniły, że wynagrodzenie za przedmiot umowy następować będzie przelewem 
na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w 
terminie 21 dni od dnia jej doręczenia na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówień uwzględniając tzw. minimum 
logistyczne (minimalną wartość zamówienia) w wysokości 200 zł brutto.  

7. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeśli będzie on niezgodny z 
zamówieniem. Odmowa odbioru przedmiotu umowy będzie równoznaczna ze 
wstrzymaniem podstaw do wypłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia przedmiotu 
umowy zgodnego z zamówieniem. 

8. Umowa zawarta jest na czas określony od 1 czerwca 2019r.  do 31 maja 2020r. 



9. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 

a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy – 
3000 zł, 

c) w przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się 
do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością.  

11. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta: 

a) przez każdą, ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

b) w każdym czasie – za zgodą obu Stron 

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, 2 egz. Zamawiający. 

 
 
W imieniu Zamawiającego:                      W imieniu Wykonawcy: 
 
 
………………………………                  …………………………… 
 
 
………………………………                  …………………………… 
 


