Znak sprawy: GB/ZP-MS/F1-1/001

Projekt umowy
Zawarta w dniu ................................................ w Osowcu Twierdzy pomiędzy:
Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu Twierdzy, 19-110 Goniądz,
Osowiec Twierdza 8, NIP: 546-13-90-705 REGON: 200667985, reprezentowanym przez
Dyrektora Romana Skąpskiego , zwanym dalej „Zamawiającym” a

.............................................................
z
NIP:………………
REGON:
……………..
.......................................................................

siedzibą…………………………..
reprezentowanym
przez

zwanym dalej „Wykonawcą”,
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie wyboru oferty
z dnia ……… , wyłonionej z zastosowaniem zasady konkurencyjności: zaproszenie
nr GB/ZP-MS/F1-1/001 do złożenia oferty na świadczenie usług dostępu do internetu
w miejscowości Kuderewszczyzna nr 19, gm. Dąbrowa Białostocka woj. Podlaskie,
do potrzeb realizacji
projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk
mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument
finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park Narodowy.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dostępu do internetu dla siedziby Biura
Projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej

Biebrzy” w miejscowości Kuderewszczyzna 19, gm. Dąbrowa Białostocka woj.
Podlaskie, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej
umowy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 24
miesięczny okres świadczenia usług w wysokości:
- netto: ……………………… zł (słownie: ...................................................………)
- podatek VAT: .............................zł (słownie……………..…………………)
- brutto: …………………….. zł (słownie……………..…………………)
obliczone w oparciu o miesięczną cenę jednostkową abonamentu wyrażającą się w
kwocie:
netto: ………………………zł (słownie: . ......................………………………………)
podatek VAT: .............................zł (słownie: ………………………..……………… )
brutto: …………………….. zł (słownie……………..…………………)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne i Wykonawca nie może
się domagać wynagrodzenia wyższego z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu
3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku
zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.
4.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu Umowy.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny podanej w § 2 ust. 1 należy:
a) zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie
dni okresu świadczenia usług, łącza dostępowego wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi,
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zapewniającego dostęp do Internetu o przepustowości gwarantowanej - szybkość transferu

z internetu nie mniej niż …….. ; szybkość transfer do internetu nie mniej niż …….
b) zapewnienie ciągłego dostępu do internetu w okresie przejmowania świadczeń - maksymalna
przerwa akceptowana przez Zamawiającego nie może być dłuższa niż ……. godz.
c) zapewnienia pomocy technicznej, związanej ze świadczeniem usług dostępu do

Internetu, po zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
- punkt dostępowy do dokonywania zgłoszeń awarii łącza dostępny 24h/7dni w
tygodniu umożliwiający dokonywanie zgłoszeń przez Zamawiającego za pomocą
poczty elektronicznej i linii telefonicznej;
- gwarancję usunięcia awarii łącza w ciągu ……… godzin od przyjęcia zgłoszenia, w
razie konieczności wymiany urządzeń dostępowych ( modemu, router), ich
konfigurację na własny koszt.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot
umowy w dniu …… ….… .2013 r.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 24 miesięcy.
§5
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy
miesięczne.
2. Zamawiający zapłaci za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy cenę
jednostkową abonamentu z podatkiem VAT w wysokości określonej w §2 pkt 1.
3. Za wykonane usługi stanowiące przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę
VAT uwzględniającą zakres faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu, w ciągu 7
dni po zakończeniu miesiąca, którego faktura dotyczy. Zamawiający uiści należność
przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne,
które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług będących przedmiotem umowy w
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w terminie, o którym mowa w §3
pkt 1 lit. c) – 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
c) za niewywiązanie się w terminie z obowiązku o którym mowa w §3 pkt 1 lit. b)100 zł za każdą godzinę braku dostępu do Internetu .
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia umownego,
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych
określonych w KC.
4. W przypadku wystąpienia 5 dniowej zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia
usług będących przedmiotem umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
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§7
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość
zmian istotnych postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności
dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego
wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
a) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana
przepisów wymaga zmiany postanowień umowy;
b) Sytuacji niezależnych od stron umowy;
c) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z przyczyn natury technicznej
lub prawnej.
§8
Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w drodze zgodnego
porozumienia stron oraz na skutek wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron
umowy z zastosowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego,
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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