Gmina
Dubeninki
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór umowy
W dniu .............................. 2010r. w Dubeninkach pomiędzy Gminą Dubeninki z siedzibą
w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, NIP…. Regon ……. zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………… Wójta Gminy Dubeninki
a firmą …. z siedzibą ….., NIP…. REGON
przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pt. „Świadczenie
usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników w ramach projektu "Cyfrowe okno
na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
realizowanego w oparciu o pomoc finansową Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwane
dalej przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcy Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykaz gospodarstw domowych, w których realizowana będzie usługa stanowi Załącznik
Nr …… do umowy
4. Opis warunków technicznych świadczenia usługi stanowi załącznik Nr ….. do umowy.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) zamontowanie niezbędnych urządzeń do wskazanych przez Zamawiającego 30
gospodarstw domowych do dnia 1 kwietnia 2010 r..
b) świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od 01.04.2010 – 31.05.2012
2. Ustala się, że miejscem odbioru są gospodarstwa domowe na terenie gminy Dubeninki.
§3
1. Zamawiający ustala pełnomocnika uprawnionego do koordynacji realizacji umowy oraz
odbioru przedmiotu zamówienia w osobie ………………………….
2. Wykonawca ustala pełnomocnika uprawnionego do koordynacji realizacji umowy w osobie
………………………….
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia środków finansowych na realizację zadania
2) odbioru przedmiotu umowy i zapłaty umówionej ceny.
4. Wykonawca w pełni odpowiada a dostarczony Zamawiającemu przedmiot mowy.
5. Jeżeli Zamawiający po zawarciu umowy żąda badań jakości przedmiotu umowy lub jego
części, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i
ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że parametry techniczne przedmiotu umowy są
niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, to koszty badań obciążą
Wykonawcę, zaś gdy wyniki tych badań wykażą, że parametry techniczne przedmiotu
umowy są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, to koszty tych badań
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obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi
uzyskać od Zamawiającego akceptację eksperta.
§ 4
1.

Strony na podstawie oferty Wykonawcy zgodnie ustalają cenę całkowitą netto ….
(słownie …….) brutto za przedmiot umowy w wysokości …., (słownie złotych ……..) w
tym podatek VAT w wysokości 22% tj. …. zł.
2. Formularz cenowy stanowi Załącznik Nr ….. do umowy.
3. Wykonawca wystawi pierwszą fakturę za dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie
urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi oraz aktywację usługi po dokonaniu
odbioru.
4. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne urządzeń oraz
złoży dokument gwarancyjny.
5. Wykonawca będzie następnie wystawiał faktury w okresach miesięcznych za wykonywany
przedmiot zamówienia, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
6. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za dostarczenie
przedmiotu umowy wymienionego w § 1 terminie 21 dni od daty doręczenia faktury
zawierającej numer niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w treści faktury pełną nazwę zamówienia,
stanowiącego część niniejszej umowy.
8. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy:
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu
bankowi przelania na konto Wykonawcy określonej kwoty.
§6
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień w opóźnieniu
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu kreślonego w § 2 ust. 1
w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości jednomiesięcznego
abonamentu w przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 48 godzin w
miesiącu kalendarzowym. Kary będą naliczane proporcjonalnie do ilości gospodarstw
domowych, w których wystąpi przerwa w dostawie usługi.
3. W razie jednostronnego odstąpienia od umowy przez każdą ze stron ustala się karę
umowną w wysokości 10% wartości umowy.
4. Oprócz kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie strony dopuszczają
możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. Zamawiający płaci Wykonawcy z tytułu niezapłaconych faktur w terminie ustalonym w § 5
odsetki ustawowe.
§7
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Powyższe nie dotyczy zmian dopuszczonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
§8
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
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nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, w szczególności w
sytuacji, gdy niemożliwe będzie zrealizowanie umowy na dostawę komputerów dla
użytkowników Internetu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonym
w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
§9
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3,
Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
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