Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA Nr G.243.2.2022 Część …………
3 – WZÓR UMOWY KUPNDAŻY
w dniu .................................. 2022 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7,
NIP 543-10-22-11, Regon 000321307, reprezentowanym przez:
Annę Popławską – Dyrektora Sądu
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
..............................................................................................
..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
Zakres umowy
1. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu w następujących
lokalizacjach:
Część nr 1
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
Część nr 2
A. V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski
B. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski
Część nr 3
Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
Część nr 4
Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
* niepotrzebne skreślić
2. Łącze sieci powinno być łączem symetrycznym o parametrach: pobieranie min. 100 Mbps /
wysyłanie min. 100 Mbps
3. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez limitów transferu danych oraz długości sesji i jej pory.
4. Łącze zakończone interfejsem RJ-45 w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały publiczny adres IP.
6. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu oraz urządzeń
zastosowanych do realizacji usługi.
7. Przedmiotowa usługa świadczona będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, monitorowania, naprawy i wymiany

dostarczonych urządzeń na swój koszt
10. Wykonawca świadcząc usługi przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej obejmującej m.in. dane
dotyczące Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, treść indywidualnych
komunikatów oraz dane transmisyjne.
11.Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu 99,5% dostępności usługi raportowanej w okresach
miesięcznych, pod rygorem wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje
prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i naliczenia związanej z tym kary umownej.
12. W przypadku nagłych, nieprzewidzianych awarii Wykonawca użyje wszelkich sił i środków w celu
przywrócenia prawidłowej komunikacji. Przerwa może trwać nie dłużej jak 24 godziny.
13. Informacje o awariach będą zgłaszane przez pracowników służb informatycznych Zamawiającego lub
przez osobę wyznaczona do kontaktów, telefonicznie lub e-mailowo na dane kontaktowe Wykonawcy
wskazane w § 4 ust. 6 umowy.
14. Usuwanie powstałych awarii oraz prace konserwacyjne i serwisowanie urządzeń wykonywane będzie
w ramach abonamentu i Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu od Zamawiającego żadnych
dodatkowych opłat.
15. Wykonawca podczas wykonywania usług łącznie z serwisowaniem i konserwacją sieci i urządzeń
obowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
16. Opłaty abonamentowe za usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nie będą
podlegać waloryzacji oraz zmianom cenowym w okresie trwania umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r.
2. Każdej ze stron przysługuje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło wypowiedzenie. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za czynności zrealizowane do dnia rozwiązania umowy.

1.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie abonamentowe w
lokalizacjach:
Część nr 1
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
w wysokości: netto ............................ zł; VAT ..................... %
brutto ........................................ zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Część nr 2
A. V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski
w wysokości: netto ............................ zł; VAT ..................... %
brutto ........................................ zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
B. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski
w wysokości: netto ............................ zł; VAT ..................... %
brutto ........................................ zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Część nr 3
Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
w wysokości: netto ............................ zł; VAT ..................... %
brutto ........................................ zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Część nr 4
Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze

w wysokości: netto ............................ zł; VAT ..................... %
brutto ........................................ zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosi ……………… zł
brutto (słownie ……………………………………………..)
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktur częściowych
wystawianych miesięcznie zgodnie z cenami określonymi przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest stałe
i nie podlega waloryzacji.
4. Wykonawca usługi dostarczy razem z fakturą miesięczny raport poziomu gwarancji SLA za poprzedni
miesiąc.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany
w fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek ustawowych
za opóźnienie.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym
ryzyko Wykonawcy. W szczególności nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonywania cesji wierzytelności przysługujących
mu z tytułu wykonania niniejszej umowy - Zamawiający będzie regulował należności wyłącznie na
konto Wykonawcy.
§4
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należą:
a) wyplata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie;
b) udostępnienie pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
określonymi w Zapytaniu ofertowym, Formularzu ofertowym, umowie,
b) wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych
czynności związanych z realizacją umowy.
4. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach
związanych z realizacją umowy jest:
a) …………………………….. tel. ………………….. e-mail ……………….
b) …………………………….. tel. ………………….. e-mail ……………….
5. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania z Zamawiającym w sprawach
związanych z realizacją umowy jest:
a) …………………………….. tel. ………………….. e-mail ……………….
b) …………………………….. tel. ………………….. e-mail ……………….
6. Zgłoszenia reklamacyjne lub awarie dokonywane będą telefonicznie na nr ……………. lub pisemnie
na adres e-mail ……………………..
§5
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a) za opóźnienie w terminie rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) za nieosiągnięcie poziomu dostępności usługi, o którym mowa w § 1 ust.11, 10 % miesięcznego
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 3
miesięcznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności składania w tym
względzie odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przed
potrąceniem kar Zamawiający umożliwi Wykonawcy zajęcie stanowiska w przedmiocie naliczonych
kar umownych w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych.
§6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy mimo dodatkowego wezwania lub zaniechał jej
realizacji z przyczyn leżących po jego stronie.
b) Wykonawca uporczywie nie wykonuje wskazanych usług zgodnie z warunkami umowy lub w
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej
sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu
podmiotowi.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 oraz ust. 2 Zamawiający
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i naliczyć karę umowną.
4. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron/Umowę zawarto w formie elektronicznej.
7. Integralną częścią umowy jest złożony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - zał. Nr 1.
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