Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT
UMOWY
nr
Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
zawarta w dniu …………. 2022 r. pomiędzy:
Miastem Katowice
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
numer NIP: 634-001-01-47
w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta
Miasta Katowice nr OZ.II.0052-80/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 40-032 Katowice, ul.
Jagiellońska 17
- mgr Anna Trepka
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………… przy ul. ……………………………….. działającym na podstawie
wpisu do …………………………………… NIP ……………………, REGON ………………………..
reprezentowanym przez ………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
§1.
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu
do sieci Internet oraz łączności elektronicznej - przyłączenie i dzierżawa ……….łącz
w następujących lokalizacjach:
- …………………………………………………………………………………………………………….…………..
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się podłączyć przedmiot zamówienia w następnym dniu po
dacie zakończenia obecnie obowiązującej umowy na usługi internetowe tj. od dnia
01.01.2023r.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.
§2.
Przedmiot umowy powinien być niewadliwy pod względem jakościowym i użytkowym oraz
zgodny z kalkulacją cenową i z zaoferowanymi parametrami technicznymi.
§3.
1. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, określonego
w §1. Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z jej rzeczywistym wykorzystaniem
w comiesięcznych opłatach wystawianych przez Wykonawcę, przez cały okres trwania
umowy.
2. Podstawą do zapłaty faktury comiesięcznej wystawianej na końcu danego miesiąca za
dany okres rozliczeniowy, jest rzeczywiste wykorzystanie przez Zamawiającego usług, o
których mowa w §1.
3. Wynagrodzenie częściowe (miesięczne) należne Wykonawcy będzie płatne przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej częściowej (miesięcznej) faktury VAT, po
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia.
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4. Faktury VAT wystawiane będą na:
Płatnik: Miasto Katowice ul. Młyńska 4,40-098 Katowice nr NIP 634-001-01-47
Odbiorcą Faktur VAT będzie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
§4.
1. Strony ponadto zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w następujących przypadkach:
1) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto dla każdej lokalizacji,
w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu
umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia,
3) w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto dla każdej lokalizacji, za
każdy następny dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy,
4) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto dla każdej lokalizacji, za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
Przedmiot zamówienia wolny od wad, oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi o
zamawianych parametrach, realizowanej w oparciu o infrastrukturę zgodną ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonane prace zostaną przeprowadzone
zgodnie z prawem, przy zachowaniu należytej staranności i estetyki, w szczególności
zrealizowana infrastruktura musi być zgodna z prawem budowlanym.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Po odstąpieniu od umowy wyłączona jest
możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstąpienie i kar zastrzeżonych
na wypadek nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających
kary umowne określone w ust. 1. na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§5.
1. Osobą pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony
…………………………, tel. …………………………., adres e-mail: ………………………………..

Wykonawcy

jest

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
1) w sprawach technicznych –………………………….., tel. +48 32 251-00-87 wew. 140,
2) w sprawach rozliczeń finansowych – Beata Roszczenko, tel. +48 32 416-22-59.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach numerów kont
bankowych, numeru NIP, siedziby i adresu dostarczenia faktur pod rygorem poniesienia
kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
§6.
Strony przewidują wprowadzenie następujących istotnych zmian w treści umowy, na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści ofert
Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub
świadczenia stron (np. wzrost najniższego wynagrodzenia). Zmiana w zakresie ceny
może nastąpić w drodze negocjacji pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego
środków na ten cel.

2

2) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu zamówienia w przypadku zmiany
w zakresie realizacji powierzonych zadań Zamawiającemu, mających wpływ na zmiany
w strukturze organizacyjnej Zamawiającego (likwidacja jednostki organizacyjnej)
i związane z nimi zmiany lokalowe, w trakcie wykonywania usługi będącej
przedmiotem niniejszego zamówienia, powodujących, że konieczna stanie się
likwidacja łącza w danej lokalizacji. Zmniejszenia zakresu zamówienia, o którym mowa
powyżej dokonuje się poprzez złożenie jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego obejmującego tą część przedmiotu umowy. Jeżeli
Wykonawca uzna, że wykonywanie przedmiotu umowy bez wypowiedzianej lokalizacji
jest dla niego niekorzystne, może on wypowiedzieć całą umowę na zasadach
określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3) Zamawiający zastrzega możliwość zmian wysokości opłat abonamentowych brutto
przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę w przypadku gdy Wykonawca, z którym
została zawarta umowa będzie oferował ogólnodostępne usługi dostępu do sieci
Internet oraz łączności elektronicznej na warunkach korzystniejszych od określonych
niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu aktualną
ofertę abonamentową w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.
§7.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem wystąpienia
następujących okoliczności:
1) ograniczenia środków finansowych na realizację przedmiotu umowy, wynikającego
z uchwalonego budżetu Zamawiającego w danym roku budżetowym,
2) co najmniej dwukrotne naruszenie przez strony istotnych postanowień umowy, w
szczególności określonych w § 3 i 4 niniejszej umowy. Wypowiedzenie Umowy
może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż
7 dni ) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu
do wykonania lub należytego wykonania Umowy”,
3) zmniejszenie zamówienia określone w § 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na
piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do
wykonania przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym
przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
§8.
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą
umową, a które nie mogą być rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron
-

projekt -

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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