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Umowa  (Projekt)

na zapewnienie dostępu do internetu dla grupy docelowej

zawarta w dniu ………….. w Starachowicach pomiędzy  Gminą Starachowice,  w imieniu której  działa
Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek, 
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  …………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………….
nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego

ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .
W przypadku spółek kapitałowych skład zarządu i wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego (opłaconego)

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.…………………………………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………..

W  rezultacie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej

treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu do sieci Internet

dla  Beneficjentów projektu  pn.  „Zapewnienie  dostępu  do  Internetu  mieszkańcom gminy Starachowice  

z  grupy docelowej”  dofinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

Wykonawca świadczył będzie usługę w terminie od 31.10.2017 r. do 31.12.2018 r. , zgodnie z zaakceptowanym 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  całkowite

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą  w wysokości:

netto : …..................zł. 

/słownie …....................................................................................... zł./

podatek VAT w wysokości .......%, tj. ….............zł. 

/słownie .......................................…......... zł./

brutto ...................... zł. 

/słownie …....................................................................................... zł./,

w przeliczeniu na jeden miesiąc wynagrodzenie wynosi :

netto : …..................zł. 

/słownie …....................................................................................... zł./

podatek VAT w wysokości .......%, tj. ….............zł. 

/słownie .......................................…......... zł./

brutto ...................... zł. 

/słownie …....................................................................................... zł./,

2. Wynagrodzenie określone powyżej jest wynagrodzeniem ostatecznym, obejmującym wszelkie koszty

związane z realizacją niniejszej umowy i nie podlega żadnym zmianom z tytułu świadczenia usług

objętych umową. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek inne płatności poza tymi, które wynikają z

postanowień umowy.

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  wyżej  będzie  płatne  w  okresach  miesięcznych  w  postaci  opłaty

abonamentowej naliczanej po okresie świadczenia usługi, na podstawie poprawnie wystawionej faktury

VAT wraz z załączonym raportem z realizacji usług serwisowych.

4. Płatność dokonana zostanie na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie

30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia

pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

5. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie

obowiązywania  niniejszej  umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia

uwzględniającego  nową,  aktualną  wysokość  stawek  podatku  VAT.  Zmiana  stawek  VAT  zostanie

wprowadzona do umowy stosownym Aneksem.
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§ 4

USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z zachowaniem zasad należytej staranności.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach

przewidzianych dla umów starannego działania. 

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w dokumentach (raportach, protokołach serwisowych) znak

Funduszu Europejskiego i znak Unii Europejskiej oraz informacji o tym, że projekt jest współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy

w formie kar umownych:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

– za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  – w  wysokości  10%

całkowitego wynagrodzenia brutto,

– za każdy dzień opóźnienia w usunięciu zgłoszonej usterki w wysokości 2% miesięcznej

opłaty abonamentowej;

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

– z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3.  Wykonawca  w okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy przejmuje  odpowiedzialność  za  wszelkie

szkody wywołane  swoim działaniem i  zaniechaniem przy wykonywaniu  zadań objętych  niniejszą

umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
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§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  płacenia  kar  umownych  

w szczególności w następujących przypadkach:

a)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c)  jeżeli  Wykonawca  nie  podjął  się  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

d) w przypadku przerwy w pracach wynikających z  niniejszej  umowy z winy Wykonawcy trwającej

ponad 14 dni 

e)  jeżeli  Wykonawca  wykonuje  swoje  obowiązki  nieterminowo  lub  w  sposób  nienależyty  i mimo

zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy, 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,

obowiązany  jest  do  odbioru  prac  wykonanych  do  dnia  odstąpienia  od  umowy  oraz  zapłaty

wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu  sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron umowy.

2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony poddają spór

do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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