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Umowa NR PROJEKT
Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w
Krotoszynie reprezentowanym przez :
………………………………………..
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………..
…………………………
………………………..
zwanym dalej sprzedającym
reprezentowanym przez:
……………………………………
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
do 30 000 Euro o następującej treści :
§ 1.
1. Zamawiający powierza ,a Wykonawca zobowiązuje się do :
Dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego ,
dla Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie.
2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
§ 2.
Termin realizacji zamówienia : 20.12.2019r. do 24.12.2019r.
§ 3.
1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ,zgodnie z przedłożoną
ofertą Wykonawcy , ustala się w kwocie:
netto: ………… Słownie:/ ………………………………………………………………/
Wielkość podatku VAT wynosi ……. co stanowi kwotę: ……………………..
Brutto : ……………. Słownie: ………………………………………………………..
§ 4.
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zamówiony sprzęt do budynku Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10, transportem na
własny koszt.
2.Okres gwarancji na zakupiony sprzęt wynosi : 24 miesiące.
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§ 5.
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto:
………………………………………………………………………………
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez dostawcę.
3. Fakturę należy wystawić na : Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn NIP 621-11-05-897
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach i
wysokościach:
a/ jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to
zapłaci on karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
b/ za nieterminowe wykonanie dostaw , wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną
w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia .
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony postanawiają ,że Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającegoprzenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
4. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
ustalonej przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,jeden dla Zamawiającego
drugi dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

