Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.09.2018
UMOWA Nr

/CIS-WAG.2720.09.2018

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIS-WAG.2720.09.2018 z dnia ……..… 2018 r., pomiędzy:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON:
142396858, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………. - ……………………………
a
…………………… siedzibą w …………………..…, adres: ……………..………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez ………………………………..…………, pod numerem ………………., posiadającym NIP, zwanym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………..-………………………….
została zawarta umowa następującej treści
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu
realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 na warunkach
określonych w umowie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy i Ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
§2
WARTOŚĆ UMOWY

1.

Ogólna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, z uwzględnieniem opłaty aktywacyjnej i
sumy opłat abonamentowych za zestawy kart SIM, dla całego okresu obowiązywania umowy,
wynosi …………. zł brutto (słownie:
), w tym podatek VAT wg. stawki ….%, w kwocie ……….
zł, obliczona na podstawie miesięcznego abonamentu w wysokości ………… zł brutto.

2.

Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje realizację całego przedmiotu umowy
określonego w § 1 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i Ofercie
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości
określonej odpowiednimi przepisami.
§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.

Okres świadczenia usług: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

2.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zestawy kart SIM do Centrum Informatyki
Statystycznej Zakład w Radomiu, adres: ul. Planty 39/45, 26-600 Radom. Zestawy karty SIM
dostarczone będą nie później niż do dnia 22 maja 2018 r.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Regulowanie należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem, na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po zakończeniu miesięcznego okresu
rozliczeniowego wraz z przesłaniem skanu faktury na wskazany adres e-mail osoby, o której mowa
w § 5 ust. 2 w dniu jej wystawienia oraz dostarczenia oryginału faktury do Zamawiającego
w terminie 7 dni od jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.

Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy oraz kwoty w
złotych, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury sporządzone w sposób
odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy bez akceptacji.
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4.

Faktura za miesiąc grudzień 2018 r. dostarczona będzie do Zamawiającego najpóźniej w dniu 21
grudnia 2018 r., jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pocztą
elektroniczną skanu tej faktury na adres osoby, o której mowa w § 5 ust. 2.

5.

Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
§5
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób,
które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania
zawinione i niezawinione), tak jak za działania i uchybienia własne.

2.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do współdziałania przy realizacji umowy, w tym
potwierdzania rozliczeń na fakturach, jest ……………, tel. ……………, e-mail: ……………………..

3.

Opiekunem odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za obsługę Zamawiającego, upoważnionym do
współdziałania przy realizacji umowy jest ……………. tel. ………………, e-mail: …………………………….

4.

Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 2 i 3 uprawnione są do uzgadniania na bieżąco spraw
związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami i
terminami ustalonymi w umowie.

5.

Zmiana osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą
otrzymania przez adresata pisma z danymi kontaktowymi nowego przedstawiciela Wykonawcy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia
umowy. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1)

Wykonawca nie dostarczył kart SIM w terminie określonym w § 3 ust. 2; a opóźnienie
terminu przekroczyło 5 dni kalendarzowych, przy czym nie wyklucza to prawa
Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy,

2)

Powtarzające się w kolejnych dwóch miesiącach rozliczeniowych nienależyte świadczenie
usług, w tym niezapewniania wymaganego limitu usług dla pojedynczej karty SIM, o których
mowa w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

3.

W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1), Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy
poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania
Wykonawcy do usunięcia naruszeń.

4.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2), Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń
istotnych postanowień umowy i usunięcia tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy nie będzie
dysponował środkami w budżecie na 2019 r. na sfinansowanie objętych niniejszą umową usług.
Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia dokonanego przez
Zamawiającego.

6.

Odstąpienie lub rozwiązanie umowy musi być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.

7.

W wypadku odstąpienia lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie wyłącznie co do wykonanej części umowy. W związku z powyższym żadna ze Stron
nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej Strony w ramach umowy.

8.

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania
realizacji świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
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§7
ODSZKODOWANIE - KARY UMOWNE
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
1)

w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zestawów kart SIM, w terminie określonym w § 3
ust. 2, w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 2 ust 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 umowy,

2)

w przypadku nienależytego świadczenia usług, w tym niezapewniania wymaganego limitu
usług dla pojedynczej karty SIM w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z pkt 4 Oferty
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, 50% wartości brutto abonamentu karty,
która nie zapewnia wymaganego limitu usług, nie więcej niż 20% kwoty brutto faktury za
dany miesiąc,

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

4.

Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, rozumianej jako akty terroru, wojny wypowiedziane i
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi,
powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek
ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej
staranności.
§8
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z umową, które nie będą mogły
być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.

3.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.

4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo telekomunikacyjne.

6.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)

Opis przedmiotu zamówienia

2)

Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY
Imię i nazwisko: ………………………………….
Data: …………………………………………………..
Podpis: ………………………………………………

WYKONAWCA
Imię i nazwisko: ………………………………….
Data: …………………………………………………..
Podpis: ……………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
stanowiący Załącznik do SIWZ
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
OFERTA WYKONAWCY
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