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Załącznik nr 3 

 

Umowa nr ………… (wzór) 

Zawarta w dniu ….. 2015 r. w  Siennicy, pomiędzy: 

Gminą Siennica z siedzibą  w Siennicy (05-332), ul. Kołbielska 1,  NIP 8222147162, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Siennica - Pana Grzegorza Zielińskiego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Zwierz 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej “Wykonawcą” 

 

Umowę zawarto z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), stosownie do art. 4 

pkt 8 tejże ustawy. 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie sygnału internetowego o przepustowości 

minimalnej 512 kb/s (minimum 512 kb/s po stronie odbierania i minimum 512 kb/s po 

stronie wysyłania) przez okres 12 miesięcy (od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.07.2016 

r.) dla oddzielnych lokalizacji rozrzuconych po terenie całej gminy Siennica, 

określonych w załączniku nr 1. W trakcie realizacji umowy zestawienie to może 

ulegać zmianom, a wykonawca obowiązany jest do dostarczania sygnału do lokalizacji 

wskazanych przez zamawiającego. 

2. Dostawy będą się odbywały bez jakichkolwiek limitów czasu połączenia i wielkości 

transferu. 

3. W ramach projektu będzie w okresie 12 miesięcznym opłacany koszt korzystania z 

Internetu w transzach miesięcznych. Abonament będzie obejmował miesięczne opłaty 

za korzystanie z usługi dostępu do sieci internetowej o przepustowości minimalnej 

512 kb/s. Rozliczenie będzie następowało na podstawie zbiorczych wystawianych w 

okresach miesięcznych, a w okresach krótszych niż miesiąc proporcjonalnie do ilości 

dni, przy założeniu że miesiąc liczy 30 dni.  
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4. Przewiduje się zlecanie napraw sprzętu na podstawie indywidualnych zgłoszeń 

mieszkańców. Płatność za serwisowanie jest wliczona w cenę abonamentu za Internet. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie od 01 sierpnia 2015 roku do 31 

lipca 2016 roku. 

 

 

§ 2 

 

1. Łączna cena za sprzedaż wymienioną w § 1 wynosi: ……………… zł 

brutto (słownie:  ………………..), tj. cena netto wynosi …………. zł (słownie: 

………………………) oraz podatek VAT ………… zł (słownie: 

……………………). 

2. Cena jednostkowa za miesiąc wynosi: …………. zł brutto (słownie: 

……………………..) cena netto wynosi ……………….. zł (słownie zł: 

……………………….) oraz podatek VAT ……………. zł (słownie: 

………………………………)  

3. Podana w ust. 1 łączna cena brutto sprzedaży i dostawy jest stała i zawiera wszystkie 

koszty. 

4. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury ostatniego dnia roboczego 

danego miesiąca,  z 30 dniowym terminem płatności. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

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

6. Za opóźnienia płatności Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

 

 

§ 5 

 

1. Począwszy od dnia podpisania umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

nieodpłatnego serwisu usługi – do dnia 31.07.2016 r. 

2. Wykonawca zapewni serwis w miejscu użytkowania sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w okresie obowiązywania usługi 

serwisowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż: 7 dni od 

zgłoszenia awarii. 

5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania odbiorcy usługi, wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego przeniesienia lokalizacji dostarczania sygnału internetowego w 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zaistnienia takiej sytuacji. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczaną usługę podczas trwania umowy. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 

7 dni od dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
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§ 7 

 

1. Obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie zamówienia będą kary 

umowne w postaci obniżenia wysokości abonamentu za świadczenie usługi. 

Obniżenie wysokości opłaty abonamentowej to 1/15 miesięcznej opłaty 

abonamentowej za każdy dzień przerwy świadczenia usługi z powodu usterki do 

jednego domostwa,  bądź nie wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 5 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

powtarzającego się nienależytego wykonywania umowy lub przerwy w realizacji 

umowy przez okres dłuższy niż 7 dni. 

3. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za brak w dostarczaniu sygnału internetowego 

spowodowane działaniem siły wyższej bądź bezprawnym działaniem osób trzecich. W 

takim przypadku wznowienie usługi winno nastąpić w najkrótszym możliwym 

terminie. 

4. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie wykonawcę do zaniechania naruszeń w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wezwania. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innej osobie. W 

razie naruszenia tego postanowienia Zamawiający może odstąpić od Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym bez dodatkowych konsekwencji prawnych i finansowych 

po stronie Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

przeznacza się dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 


