Załącznik

Znak sprawy: ZP-261-55/20

nr 4

(do Zaproszenia do złożenia oferty)

UMOWA Nr ZP-262- 55/20
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu

Rejonowego w

Sokołowie

Podlaskim oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacjami
w Siedlcach"

Sądu Okręgowego

(wzór)

zawarta w dniu

2020 r. w Siedlcach pomiędzy

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul.
posiadającym

Sądowa

2, 08-100 Siedlce

NIP 821-20-75-194, REGON: 000571501

reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach - ..... .. ......... ..................... ....................... „ ... „
zwanym dalej

„ZAMAWIAJĄCYM",

a

posiadającym

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. REGON: ...................................... „

reprezentowany przez: .................... „
zwanym dalej

.... „ .. .

........... - ...... . ......... . .........• . ........ . . ......... . .........

„WYKONAWCĄ"

zwanych w dalszej części umowy „Stronami"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(ZP-261-55/20) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu
Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz transmisji
danych pomiędzy lokalizacjami Sądu Okręgowego w Siedlcach.
2.

Szczegółowy

opis przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji
załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do umowy.

zostały określone

w

§2

1. Zamontowane przez Wykonawcę w lokalizacjach Zamawiającego urządzenia, wchodzące
w skład węzłów sieci lub mostów bezprzewodowych, stanowią integralną część systemu
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sieci Wykonawcy. Są one własnością Wykonawcy i
z chwilą rozwiązania niniejszej umowy.

muszą być

zwrócone Wykonawcy

2. Wszelkie planowe prace konserwacyjne, łącznie z serwisowaniem urządzeń opisanych
w ust. 1, będą prowadzone przez Wykonawcę po godzinie 1600 lub w dni wolne
od pracy. Prace te zostaną przeprowadzone w porozumieniu z Zamawiającym.
Powiadomienie Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż na dzień przed
planowanym podjęciem prac przez Wykonawcę w sposób opisany w ust. 5.
nieprzewidzianych awarii Wykonawca użyje wszelkich
w celu przywrócenia prawidłowej komunikacji. Czas braku
dostępności usług opisanych w § 1 ust. 1 nie może być dłuższy niż dwie godziny,
podczas godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Siedlcach lub Sądu Rejonowego
w Sokołowie Podlaskim.

3. W przypadku
dostępnych

nagłych,

środków

4. Informacje o awariach będą zgłaszane przez pracowników służb informatycznych
Zamawiającego, telefonicznie na numer infolinii Wykonawcy: ....................... .
lub email: ........................................................................................................ .

5. O planowanych czynnościach w ramach przeprowadzanych konserwacji oraz usuwania
zaistniałych awarii Zamawiający powinien być powiadomiony przez Wykonawcę
niezwłocznie na adres e-mail kontaktowy: ...................................... lub telefonicznie:
.............................Informacja powinna zawierać przewidywany termin przywrócenia
prawidłowej komunikacji, wynikającej z postanowień umowy.

6.

Zamawiający udostępni

Wykonawcy pomieszczenia
umowy oraz prowadzenia czynności serwisowych.

niezbędne

7. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie i
oraz urządzeń zastosowanych do realizacji usługi.

do realizacji przedmiotu

bezpieczeństwo

systemu

8. Usuwanie powstałych awarii oraz prace konserwacyjne i serwisowanie urządzeń,
Wykonawca będzie świadczył w ramach abonamentu i nie będzie pobierał z tego tytułu
od Zamawiającego dodatkowych opłat.
9. Wykonawca podczas wykonywania wszelkich usług
obowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

10. Wykonawca ponosi

objętych

niniejszą

umową

odpowiedzialność

określonych czynności związanych

za działania osób, którym powierzy wykonanie
z realizacją umowy.

11. Sposób świadczenia obsługi serwisowej, dane o jakości usług oraz wysokość kar
umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, określa
Załącznik nr 2: Warunki techniczne świadczenia usługi (SLA).

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usługi, stanowiącej przedmiot
niniejszej umowy od dnia 01 stycznia 2021 r., usługa ta świadczona będzie do dnia
31 grudnia 2023 r.
2.

Zamawiający

zastrzega, że wszystkie prace zmierzające do aktywacji usługi przez
o której mowa w ust. 1 będą wykonane i protokolarnie odebrane nie
niż do dnia 31grudnia2020 r.

Wykonawcę,
później

3. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie usług opisanych w § 1 ust. 1 i ust. 2
potwierdzone zostanie podpisaniem przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego
oraz Wykonawcy Protokołem odbioru.
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4.

Jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni roboczych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, a
poinformowania Zamawiającego o powyższym fakcie.

następnie

6. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za, które odpowiada Wykonawca oraz prawo
do naliczenia kary umownej określonej w niniejszej umowie.
7.

Odstąpienie
okoliczności,

od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia
o których mowa w ust. 5.

8. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części przedmiotu
umowy jest równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.
§4

1. Z
w

2.

tytułu

realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto
wysokości: .. „„ .......... „„ ..... „zł (słownie brutto: „„„„„.„„.„.„„„ .... „ ..... „) w tym:

1)

Sąd Okręgowy

2)

Sąd

w Siedlcach: .„ ....... „„„.

Rejonowy w

Sokołowie

Podlaskim:

zł

brutto,

(słownie

„„.„„„.„zł

Należne Wykonawcy wynagrodzenie uiszczane
abonamentowej w wysokości:

brutto,

będzie

1) Internet Sąd Okręgowy w Siedlcach: ............. zł brutto,
2) Internet Sąd Rejonowy w
3) Transmisja danych
.. „ .... „ . „ .. zł brutto

Sokołowie

brutto: .„„.„ ... „.„ ..... „.),
(słownie

w postaci
(słownie

brutto: „„„„.„.).

miesięcznej opłaty

brutto: .......... ... „zł),

Podlaskim: .......... zł brutto (słownie: ............ zł)

pomiędzy
(słownie

lokalizacjami ul. Sądowa 2 <> ul. 11 Listopada 4:
brutto: .. „ .......... „ .......... „ ....... „ .... „.„ .... „.„.„.„ .„.),

4) Transmisja danych pomiędzy lokalizacjami ul. Sądowa 2 <> ul. Kazimierzowska 31
........... „ ..... zł brutto (słownie brutto: ........ „.„„ ........ „ ....... „.„„ .. „.„ .......... „.„),
Łączne miesięczne
.................... „

wynagrodzenie (suma pkt 1 - 4):: „ .. „ „ „ „. „ „ „ „. „zł brutto
....... „)

z góry na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wykonawcę

(słownie:

z terminem płatności 21

3. Faktury VAT należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100
Siedlce, NIP: 821-20-75-194, z podziałem na Sąd Okręgowy w Siedlcach
i Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim.
4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z
i nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
5.

Opłaty będą

realizacją

umowy

naliczane począwszy od dnia następnego po dniu aktywacji łącza.

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury płatne będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:
„ ... „ „ „. „ „ „ „ .. „ .. „, nr: „. „ .. „ „ „ „ ... „ „ „ „ „ „ „ . „. „, wymieniony w fakturze lub na
inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT.
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8. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć

za czas

opóźnienia

nastąpiła

z

odsetki ustawowe za

opóźnienie,

liczone od kwoty, której

wypłata

opóźnieniem.

9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za czynności wchodzące w skład przedmiotu
umowy. Wszelkie dodatkowe usługi nie wymienione w umowie, wymagają pisemnej
zgody Zamawiającego. W przypadku braku takiej zgody, Wykonawca ponosi w całości
koszty dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie usług.
§5

1.

Osobą wyznaczoną

do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego
oraz upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy
będzie: ..... ...... „ ....... „., tel:„ ... „ ... „„.„„ ... „..... , e-mail: ......... .. . „ ...... „ ................ „ ... „ .. „

2.

Osobą wyznaczoną

oraz

upoważnioną

będzie: .. „ .•..... „. „

do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
do podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy
.... „., tel:„„.„„ .. „ ... „ .... „... „, e-mail: ............ .. ......... „ ........... „ .......... .

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 druga strona zostanie
poinformowana e-mailem (skan) lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.

§6

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie.

§7
1.

Każda

ze Stron

może

przez drugą Stronę
tych okoliczności.

od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania
istotnych warunków umowy w terminie 5 dni od dnia zaistnienia

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił

do realizacji umowy mimo dodatkowego wezwania lub zaniechał jej realizacji z przyczyn
leżących po jego stronie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/ w okoliczności.
3.

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy,
wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.
5.

Każda

ze Stron może wypowiedzieć
okresu wypowiedzenia.

6.

Odstąpienie

niniejszą umowę

z zachowaniem

miesięcznego

od wykonania umowy wymaga formy pisemnej.
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§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za

opóźnienie

łącznego

w terminie rozpoczęcia realizacji urnowy w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w§ 4 ust. 1 nlniejszej urnowy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru w wyznaczonym
terminie w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego
w wysokości 1 OOO zł, (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy przypadek naruszenia
obowiązku, o którym mowa w§ 6 niniejszej umowy.
2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej urnowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w szczególności wynikłe z wadliwego lub nieterminowego
wykonania umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiającego

kar umownych

§9

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie
wykonawcy.

może

bez zgody

3. W przypadku naruszenia przez

wynikającej

Zamawiającego powierzyć

z urnowy na rzecz osoby
realizacji urnowy innemu

Wykonawcę postanowień

zawartych w ust. 1 i 2,
od urnowy lub naliczyć karę umowną
w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej urnowy.
Zamawiający może niezwłocznie

odstąpić

§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej urnowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
3. Wszelkie spory
polubownie.

wynikające

z niniejszej umowy

będą rozwiązywane

4. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów,
dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny
dla siedziby Zamawiającego.
5. Urnowa została sporządzona w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron.

jednobrzmiących

przez Strony

sądem

właściwym

właściwy

miejscowo

egzemplarzach po jednym
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6.

Integralną część

niniejszej umowy stanowi:

1. Opis przedmiotu umowy -

załącznik

m1

2. Warunki techniczne świadczenia usługi (SLA)- załącznik nr 2.

(Zamawiający)

(Wykonawca)

Dokonano kontroli wstępnej
Niniejsza UtJ'lOWfl: n,za,,,z~be?'pieczenie
finanwGl.,OW"""' ... 1J<( GOWY

~iąid.u Okr1.·c.:f,)J-·~ _w giedkac~

M~~~~

......... ((;ł;;;J!!;fflR':tlfJ:J>LJm:Jr

Specjalista ds. Zam.

Publłc7.nych

Sądu 0\1:~~ ~trach
Anna Wnukowska
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