Załącznik Nr 2
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO. Zgodnie z art. 4.
pkt 8, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz.U. z 2013r. poz 907, z późn. zm.)

Umowa NR ………………
zawarta w dniu ………………………. w Ostrołęce pomiędzy:
Powiatem Ostrołęckim z siedzibą przy Placu Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-18-37-570,
REGON 550668835, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce, w osobach:
1. Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki,
2. Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Barbary Gocłowskiej – Skarbnika Powiatu Ostrołęckiego
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………………….., REGON: ………………………………………............
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”.
§ 1.
W związku z realizacją Projektu „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego
w powiecie ostrołęckim” dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 oraz
budżet państwa, Dostawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu komputerowego zgodnie ze złożoną
ofertą, załącznik Nr 1 stanowiący integralną część umowy:
1. Notebook – ilość 3 szt.,
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§ 2.
Pełne wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. nastąpi nie później niż do dnia
03 marca 2015 roku.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
w terminie określonym w ust.1 na koszt własny.
§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy należność w wysokości
…………………………………………..zł brutto (słownie: ……………………………….. ).
Należność uregulowana będzie przelewem na konto Dostawcy, w terminie 21 dni
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunkiem wystawienia faktury VAT jest protokólarny odbiór przedmiotu umowy podpisany
przez obie strony, stwierdzający kompletność i zgodność dostarczonych materiałów z umową.

§ 4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikające z niewykonania,
nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy.
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§ 5.
W razie niedostarczenia przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy Dostawca zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % należności określonej w § 3. ust. 1.
W przypadku nie wywiązania się Dostawcy z wykonania umowy w terminie określonym
w § 2. pkt. 1 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto
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należności określonej w § 3. ust. 1 za każdy dzień zwłoki od następnego dnia po upływie terminu
wykonania umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne, o których mowa w ust.1, 2 i 3.

§ 6.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
Nie dopuszcza się możliwości zmiany umowy w stosunku do zapisów w ofercie Dostawcy, złożonej w
postępowaniu, o którym mowa w § 1.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 8.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Dostawcy.
Zamawiający

Dostawca
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