
Umowa nr ________ na dostawę urządzenia wielkoformatowego Strona 1/2 

 

UMOWA 
nr __________ na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 

Zawarta w dniu ________________ w Świeciu pomiędzy: 

Powiatem Świeckim  z siedzibą w 86-100 Świecie , ul. Gen. Józefa Hallera 9, NIP 5591876820 

reprezentowanym przez:  

Starostę – Barbarę Studzińską 

Wicestarostę – Franciszka Koszowskiego 

przy kontrasygnacie skarbnika Dariusza Woźniaka 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

___________ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

§ 1  
Przedmiot umowy obejmuje: 

1. Dostawę oraz instalację urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 368 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Świeciu. 

2. Dostarczenie oraz instalację dodatkowych akcesoriów do urządzenia wymieni0onych poniżej: 

2.1. Podajnik dwustronny jednoprzebiegowy (DF-704) 

2.2. Podstawa (DK-510) 

2.3. Klawiatura numeryczna (KP-101) 

2.4. Zewnętrzny zszywacz (EH-C591) 

2.5. Tacę boczną (WT-506) 

3. Dostarczenie wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do normalnej pracy urządzenia. 

4. Dostarczenie pakietu oprogramowania producenta, w szczególności sterowników, w języku polskim. 

5. Dostarczenie instrukcji użytkownika i administratora, w języku polskim, w formie elektronicznej i/lub 

papierowej. 

§ 2  
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu. 

2. Strony ustalają całkowity koszt dostarczenia przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, 

na __________________ z podatkiem VAT (słownie brutto: ________________________).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na: 

Powiat Świecki, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, NIP 5591876820. 

5. Płatność będzie dokonana w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

6. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 
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7. Płatność będzie dokonana na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

§ 3  
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej lub do wymiany sprzętu na wolny od 

wad w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 

2. Zgłoszenie nastąpi telefonicznie pod numerem telefonu ________________ lub za pośrednictwem 

poczty e-mail na adres _____________________. 

3. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się na godz. ______________ w dni robocze. 

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje 

się na czas naprawy dostarczyć równorzędny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

technicznych. W przeciwnym razie Zamawiający dokona najmu zastępczego sprzętu na koszt 

Wykonawcy. 

§ 4  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki 

w przypadku niedokonania naprawy gwarancyjnej urządzenia w terminie określonym w § 3, ustęp 1 

lub za niedostarczenie sprzętu zastępczego na miejsce uszkodzonego. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 5  
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w sytuacji niedotrzymania przez Wykonawcę chociażby jednego z postanowień umowy, do których się 

zobowiązał. 

2. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 

do dnia _____________________. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy 

w Świeciu. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawie 

oryginału, po jednym na Wykonawcy i Zamawiającego. 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


