UMOWA Or.I.032. ..... .2014
W dniu ………………. 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy POWIATEM
OSTROWIECKIM – ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37,
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. Starostę
2. Wicestarostę

-

dr Zdzisława Kałamagę
mgr Eligiusza Micha

a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą została, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie
przetargu otwartego zgodnie z „Wewnętrznym regulaminem przeprowadzania postępowań
o zamówienie publiczne”, przyjętego Zarządzeniem Starosty Ostrowieckiego
Or.I.120.1.22.2014 z dnia 16.05.2014 r., zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Zakres umowy obejmuje „Świadczenie usług teleinformatycznych dla Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” będących przedmiotem zamówienia szczegółowo
określonym w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
Wysokość opłat za czynności związane ze świadczeniem usług teleinformatycznych dla
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie naliczana zgodnie z warunkami
przestawionymi w kwestionariuszu ofertowym.
§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 24 miesiące, tj. od …… sierpnia 2014 r. do
……. lipca 2016 r.
2. Ewentualne zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej
w formie pisemnego aneksu.
3. Zmiany treści umowy wprowadzone bez zachowania treści pisemnej są nieważne.
§ 4.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody
i koszty oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z nie dołożenia
należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 5.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§ 6.
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy
będzie: ………………………………………………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego będzie: Pani Aneta Szloser – Tyczyńska
– Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 8.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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