
 
 

U M O W A  Nr SO.032…….2019 
 
zawarta w Lędzinach w dniu  …………………  pomiędzy 
Gminą Lędziny z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, NIP 646-10-30-597 
reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta ……………………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
 
a ……………………………………………………………………………reprezentowanym/ą 
przez: 
zwanym w dalszej części  Umowy - Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu             
i tonerów  dla Zamawiającego, zwanych dalej towarem. 
2. Szczegółowy wykaz towaru będącego przedmiotem umowy oraz jego ilość zawarte są w arkuszu 
ilościowo/cenowym przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszej umowy. 
3. Wartość przedmiotu umowy wynosi do ………………. zł brutto. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów przyjętych 
w umowie, z zachowaniem maksymalnej wartości umowy, o której mowa w pkt 3 powyżej. 
5. Określone w ust. 3 wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy w całym okresie jej obowiązywania uzależnione jest od rzeczywistych ilości artykułów 
zamówionych przez Zamawiającego. 
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego 
całości  wartości umowy określonej w ust.3 w okresie obowiązywania umowy. 

 
§ 2 

1. Dostawa towaru będącego przedmiotem umowy realizowana będzie partiami, których wielkość 
i zakres rzeczowy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w zamówieniu składanym 
telefonicznie lub e-mailem. 
2. Dostawa towaru następować będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone towary są fabrycznie nowe i  posiadają okres ważności nie 
krótszy niż wymagany na dany asortyment towaru w/g odpowiednich norm. 
4. Dostawy do Zamawiającego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 8° do l5°°. 
5. Towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy. 
6. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za każdy przypadek opóźnienia w 
dostawie trwający co najmniej 2 dni w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 1 pkt 3 za 
każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 3 
1. Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczoną partię towaru odbywać się będą na podstawie 
faktury wraz z pokwitowaniem odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 
2. Zapłata za dostarczony towar następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy 
nr: ………………………………….. w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego tj. 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może 
naliczać odsetki ustawowe. 
3. Przyjmuje się, że terminem zapłaty będzie termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. W okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r. ceny 
towarów będących przedmiotem umowy nie ulegną podwyższeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 . 



2. Zmiana cen towarów objętych umową może nastąpić z mocy prawa w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT. 
 

§ 5 
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku trzykrotnego braku dostawy zamówionego towaru lub jego części w terminie 
uzgodnionym, 

b) w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostawie towaru o co najmniej 3 dni; 
c) jeżeli Wykonawca trzykrotnie dostarczył towar w jakiejkolwiek części inny niż wynikający z 

zamówienia, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego i nie dostarczył 
właściwego towaru w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia dostawy; 

       d)  jeżeli Wykonawca dostarczył jakąkolwiek część towarów w ilości innej niż wynikająca z  
            zamówienia i nie uzupełnił do ilości określonej w zamówieniu w terminie 3 dni roboczych    
            liczonych od dnia dostawy;  

e) jeżeli Wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymieni go w terminie 3 dni roboczych                    
od chwili powiadomienia przez Zamawiającego na dobry. Termin zgłoszenia reklamacji                    
wynosi 3 dni robocze liczone od chwili dostawy. Termin do zgłoszenia reklamacji nie ma 
zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie. 

 
§ 6 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia lub w 
terminie krótszym za porozumieniem. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. W razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy Strony poddają się pod orzecznictwo 
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
     ZAMAWIAJ ĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 


