UMOWA NR

/2021

zawarta w dniu…………………..pomiędzy:
Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdańsk, w imieniu którego działa:
Agnieszka Krzysiak – Dyrektor Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą
Osoby reprezentujące Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy są umocowane
do zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia i niniejszym zawierają umowę do której
nie ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych (usługa o wartości poniżej 130 000
złotych) o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. świadczenie usługi
transmisji danych IP VPN na potrzeby Dyspozytorni Medycznych w Gdańsku i Słupsku
zgodnie wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz złożoną ofertą,
zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Zaproszenie do składania ofert oraz złożona oferta stanowią integralną cześć umowy jako
załącznik nr 1.
§2
Łączna wartość umowy wynosi:
1. Cena netto przedmiotu umowy wynosi:
2. Podatek od towarów i usług w wysokości:
3. Cena brutto przedmiotu umowy wynosi:
4. Zmiana stawki podatku VAT od towaru i usług w trakcie realizacji umowy pociąga
za sobą zmianę wynagrodzenia brutto i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Cena brutto
zostanie każdorazowo ustalona na podstawie stawek VAT, obowiązujących w dniu
wystawienia faktury.
5. Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i ma charakter ryczałtowy, w tym:
opłaty jednorazowe:
Nazwa usługi
Opłata instalacyjna za uruchomienie łącz IP VPN we
wszystkich lokalizacjach

Cena netto

Razem

Cena brutto

opłaty abonamentowe:
Nazwa usługi

Ilość
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jednostk
owa
netto

1
Transmisja
danych IP VPN
łącze główne 30
Mb/s w
lokalizacji
centralnej
Transmisja
danych IP VPN
łącze zapasowe 2
Mb/s w
lokalizacji
centralnej
Transmisja
danych IP VPN
łącze główne 2
Mb/s w
lokalizacji typu
oddział
Transmisja
danych IP VPN
łącze zapasowe 2
Mb/s w
lokalizacji typu
oddział
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3

Przewidywany
okres
świadczenia
usługi w
miesiącach
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1
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23
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23
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Miesięczna
wartość
abonamentów
(kol.3 x kol.2)

Wartość
abonamentów
netto
(kol.5 x kol.4)

Wartość
abonamentów
brutto
(kol.6 x VAT)
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6
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Razem

§3
Wykonawca będzie świadczył usługi od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

1.
2.
3.

4.
5.

§4
Okresem rozliczeniowym, za świadczone usługi transmisji danych jest okres jednego
miesiąca.
Za usługi świadczone przez Wykonawcę Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie
w oparciu o ceny jednostkowe określone w §2 ust. 5.
Zapłata wynagrodzenia będzie następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr konta ……………………………………………… w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opóźnienie.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
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§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 10% ceny brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 3, w przypadku gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę przed końcem
okresu świadczenia usług wskazanego w §3;
2) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w świadczeniu usługi w danej lokalizacji
w wysokości 1/360 miesięcznej opłaty abonamentowej brutto (miesięczna wartość
abonamentu brutto) dla danej lokalizacji, określonej w §2 ust. 5;
3) za każdy dzień niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia świadczenia
usługi w danej lokalizacji w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej
opłaty abonamentowej brutto (miesięczna wartość abonamentu brutto) dla danej
lokalizacji określonej w §2 ust. 5;
4) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% ceny
brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 3, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu
awarii, po upływie 12 godzin od zgłoszenia awarii.
Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego – przenoszącego wysokość zastrzeżonych
kar umownych – na zasadach ogólnych.
Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone wezwaniem
Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w formie pisemnej lub
elektronicznej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej z §6), w którym zostanie
nakreślony nie krótszy niż jednodniowy termin do zaprzestania naruszeń.
Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych
nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów
świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę
(np. siła wyższa czy bezprawne działania osób trzecich).
Kary umowne podlegają kumulacji. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża
zgodę. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć ceny
brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 3.
§6
Strony wyznaczają do kontaktów związanych z realizacją umowy następujące osoby:
a. po stronie Zamawiającego: …………………, e-mail: ………………………………..
b. po stronie Wykonawcy: …………………, e-mail: …………………………………...
Osoba wskazana przez Wykonawcę w ust. 1 lit b, jest jednocześnie stałym Opiekunem
Zamawiającego, który będzie dyspozycyjny w godzinach pracy Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego (poniedziałek-piątek w godz. 7:45-15:45).
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 następuje w drodze pisemnego powiadomienia
drugiej Strony i nie wymaga zmiany umowy.
Możliwość zgłaszania awarii przez całą dobę we wszystkie dni w roku, pod
nr tel. ……………. i/lub e-mail:……………………………..

1.
2.
3.
4.

§7
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem §2 ust. 4 i §6 ust. 1.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z umowy na rzecz osób trzecich
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Klauzulę Informacyjną Zamawiającego,
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, osobom których dane Wykonawca udostępni
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
Stron.

……………………………………
Zamawiający

……………………………………..
Wykonawca

