UMOWA
Zawarta w dniu ………………., pomiędzy:
Gminą Wierzbica z siedzibą przy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, NIP: 9482382481,
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zdzisława Duliasa, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym,
a ……………………………………………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych
tonerów i tuszy do urządzeń drukujących według zamówienia Zamawiającego. Opis
przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamówienie częściowe składane jest przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres
e-mail: ………………………………… . W zamówieniu Zamawiający określa asortyment
oraz ilość zamawianych materiałów.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie ……… dni roboczych
od dnia złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego w Wierzbicy przy
ul. Kościuszki 73. Przez dostarczenie towaru należy rozumieć wniesienie towaru przez
Wykonawcę (pracowników wykonawcy lub inne osoby wynajęte przez wykonawcę)
na pierwsze piętro w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica oraz złożenie towaru w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu na naprawę urządzeń drukujących w siedzibie
Zamawiającego w terminie …….. dni.
5. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia drukującego w siedzibie Zamawiającego
z przyczyn technicznych, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania zabrania na
serwis uszkodzonego urządzenia drukującego oraz jego naprawy w ciągu 7 dni roboczych.
6. W przypadku gdy naprawa będzie dłuższa niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się
do użyczenia zastępczego urządzenia drukującego w celu zapewnienia ciągłości
i efektywności pracy pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy do czasu naprawy urządzenia
należącego do Zamawiającego.
§2
1. Cena za dostarczone towary jest zgodna z przedstawioną ofertą cenową i zawiera w sobie
koszty dostarczenia towarów do Zamawiającego oraz podatek VAT. Cena towarów określona
jest w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający zapłaci za dostarczone materiały przelewem, na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, po otrzymaniu faktury. Podstawą do wystawienia faktury
jest potwierdzony przez Zamawiającego odbiór towarów.
3. Termin płatności określony w fakturze nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.

§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 02.01.2018r. do dnia
31.12.2018r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§4
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe dostarczenie materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów i tuszy
w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki (w ciągu 2 pierwszych dni), a za każdy
następny dzień po 20,00 zł.
b) za nieterminowy czas reakcji serwisu i naprawy urządzenia drukującego należącego
do Zamawiającego w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki (w ciągu 2 pierwszych
dni), a za każdy następny dzień po 20,00 zł.
c) za rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy 100% kwoty brutto
jednorazowej dostawy tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego określonej
w ofercie.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający w wysokości 100% kwoty brutto jednorazowej dostawy tonerów i tuszy
do siedziby Zamawiającego określonej w ofercie.
§6
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowywanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

