Załącznik n

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605
KRS 0000021823 Sąd Gospodarczy w Olsztynie
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Umowa Nr
SAE.223……DO.2016
zawarta w dniu ………… roku w wyniku rozpoznania cenowego nr …………..
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem nr
14/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Olsztynie, pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B,
10-602 Olsztyn, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000021823,
zwaną dalej: „Zamawiającym”
reprezentowaną przez: Marka Myszkowskiego -Dyrektora,
a
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) Przedłużenie ważności 80 licencji ESET Endpoint Antivirus NOD32 Enterprise Edition
na okres 2 lat
2) Zakup 10 licencji ESET Endpoint Antivirus NOD32 Enterprise Edition na okres 2 lat
3) Eset Remote Administrator w cenie zakupu licencji.
zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
§2
1.
2.
3.

Termin dostawy sprzętu określonego w § 1 Strony ustalają na 14 dni od daty podpisania
umowy.
Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do kwoty …….złotych
brutto (słownie: ……………………………/100)
Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w kwocie: ……………..(słownie:
……………………………../100)
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4.

5.
6.

1.

1.

Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy o numerze: ………………….. w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Faktura będzie wystawiona w dniu
dostarczenia przedmiotu umowy.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającemu.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§3
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a) Za opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy – kary w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
§4
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na oferowany sprzęt. Okres
gwarancji jakości wynosi 24 miesięce licząc od daty dostawy.

§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1
tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§6
Umowa wchodzi w życie w dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
§7

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W
razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.
Zamawiający

Załącznik:
Oferta Wykonawcy

Wykonawca

