
Załącznik nr 3  

UMOWA  AO.Or.2600.71.2019.JN 
  
na: dostawę oprogramowania antywirusowego: „ESET Endpoint Security Suite” - dla 

102 użytkowników z trzyletnią kontynuacją serwisu od dnia 04.08.2019 roku na potrzeby 

Urzędu Miejskiego w Kluczborku  

  

zawarta w dniu  ………… w Kluczborku pomiędzy Gminą Kluczbork - zwaną w dalszej 

części Zamawiającym,  reprezentowaną przez:  

  

1. Jarosława Kielara – Burmistrza Kluczborka przy 

kontrasygnacie Piotra Lewalda – Skarbnika Gminy  

  

a  …………………………………………………………….   

reprezentowanym przez :  

  

1. ………………………………………….     

2. ………………………………………….  

  

zwanym w dalszej części Dostawcą o następującej treści:  

  

§ 1  

  

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy  przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą 

Dostawcy z dnia ……………… – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy  

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 do Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1  

  

§ 2  

  

Dostawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do  01.08.2019r.  

  

§ 3  

  

Wynagrodzenie brutto Dostawcy za przedmiot zamówienia wynosi zgodnie z ofertą   

………………………… zł słownie: ………………………………………………………….  

w tym  podatek VAT – 23% w kwocie …………………i będzie płatne przelewem na konto  

bankowe Dostawcy  ……………………………………………………………………  

  



§ 4  

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obowiązywać 

je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w 

następującej wysokości:  

Dostawca ponosi karę:  

- w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 0,2% całego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne (art. 484  K.C.)  

  

§ 5  

  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu dostawy oraz dostarczeniu faktury, przelewem 

na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.  

  

§ 6  

  

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 7  

  

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez  Sąd właściwy do 

siedziby Zamawiającego .  

  

§ 8  

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

  

§ 9  

  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach jedna Dostawcy i 

dwie  dla  Zamawiającego .  

  

  

  

  

  

             ...........................                                                              ........................  

 ZAMAWIAJĄCY            DOSTAWCA  

   

  


