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Numer sprawy: DGA/15/10 
 

Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
WZÓR  UMOWY  NA  ŁĄCZA  INTERNETOWE 

 

zawarta w dniu ……….. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Sza-
chowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023097, NIP: 525-000-
93-12, Regon: 000132629, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 

2. Główną Księgowa – Lilianę Lejman 

a ………………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Są-
dowym, pod numerem rejestrowym ……………., NIP ……………………….., Regon: ……………, 
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………. 

2. ………………………………….. 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, 
poz. 1058 z późn. zm.) została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania usługę zapewnienia łącza interne-
towego o przepustowości 40 Mb/s do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy czym przepusto-
wość: 
a) 20 Mb/s będzie przeznaczona dla potrzeb obsługi podstawowej działalności Zamawiającego, 
b) 20 Mb/s będzie dedykowana dla potrzeb realizacji projektu POIG.07.00.01-00-019/09 pt. „System 

Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, realizowane-
go w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zre-
alizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Termin oddania łącza do eksploatacji strony ustalają na dzień 1.08.2010 r. 
4. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach: 

a) formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik 1), 
b) regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu (załącznik 2). 
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5. W przypadku gdy dojdzie do sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy, a postanowie-
niami regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu, pierwszeństwo mają postanowienia umo-
wy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę w okresie od dnia  1.08.2010 r. do dnia 
31.12.2012r. 

7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Za-
mawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednimi 
możliwościami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że urządzenia końcowe wykorzystywane do świadczenia usług spełniają nor-
my obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w stosownych aktach prawnych 
i posiadają niezbędne atesty. W szczególności sprzęt ten nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została określona na podstawie jego oferty stanowiącej za-
łącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1a), płatne miesięcznie, ustala 
się na kwotę brutto: …………. zł, słownie: ………………………………………………….. złote. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1b), płatne miesięcznie, ustala 
się na kwotę brutto: …………. zł, słownie: ………………………………………………….. złote. 

4. Wynagrodzenia powyższe płatne będą na podstawie osobno wystawianych faktur. 
5. Faktura dot. przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1b) powinna być oznaczona: Projekt  

POIG.07.00.01-00-019/09 pt. „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Pol-
ska Szerokopasmowa”. 

6. Termin zapłaty faktury ustala się na 21 dni od daty jej wystawienia. 
7. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na 

konto Wykonawcy: ........................................................................ 
8. Za datę zapłaty będzie uważany dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
9. 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. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku ewentualnej awarii Wykonawca zapewnia możliwość jej usunięcia w ciągu 24 godzin 

od momentu jej zgłoszenia, we wszystkie dni tygodnia. 
3. Za każdy rozpoczęty dzień awarii najbliższe wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy ulega obniżeniu o 1/30. 
4.  Nie usunięcie awarii w ciągu 14 dni z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy może 

być powodem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w §5, 
ust. 1. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) wypowiedzenia umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% 

sumy ryczałtowych opłat miesięcznych za realizację przedmiotu umowy za cały okres jej trwania. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a) wypowiedzenia umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 
10% sumy ryczałtowych opłat miesięcznych za realizację przedmiotu umowy za okres pozostały 
do zakończenia trwania umowy. 

§ 6 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczaj-
nym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec. 
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2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku 
strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 

§ 7 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw 
i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
umowy w całości. W takim przypadku strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 
zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i regulamin świadczenia usług Wy-
konawcy ze zmianami wynikającymi z umowy. 

2. Wszelkie spory między stronami, które mogą powstać na podstawie w związku z umową, będą roz-
strzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiają-
cego. 

 

 

 

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


