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Załącznik nr 3 do Zaproszenia  

A.261-75/2022 

 

U M O W A  Nr …. /2022 

(WZÓR) 
  

zawarta w dniu ………………. 2022 roku w Węgrowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037  

reprezentowanym przez Pana Tomasza Salacha – Dyrektora Sądu Rejonowego  

w Węgrowie   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zawarcie umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 

netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie oznaczonego numerem                           

A.261-75/2022 oraz wyboru oferty Wykonawcy:  

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

usługę polegającą na utrzymaniu dodatkowego szybkiego łącza internetowego w lokalizacji 

Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnych 

z poniższą specyfikacją: 

a) Utrzymanie łącza internetowego w lokalizacji Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ulicy 

Przemysłowej 20. Łącze internetowe musi zapewniać dostęp do sieci Internet  

o gwarantowanej przepustowości 100 Mbps (symetrycznie). Wykonawca wykona 

w związku z tym, własnymi siłami i na własny koszt, instalację własnego węzła sieci 

w budynku przy ulicy Przemysłowej 20 oraz bezpośrednie połączenie z głównym 

punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w serwerowni Zamawiającego. Zakończenie 

łącza po stronie Zamawiającego zapewniające transmisję protokołem TCP-IP. 

b) Komunikacja do lokalizacji Zamawiającego będzie realizowana za pomocą szkieletu 

sieci światłowodowej Wykonawcy. 

c) Gwarantowana przepustowość łącz symetrycznych opisanych w § 1 ust. 1 powinna być 

mierzona pomiędzy urządzeniami brzegowymi punktów zakończenia sieci Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

d) Wykonawca w ramach umowy po wejściu swoją infrastrukturą kablową do budynku 

Zamawiającego, wykona połączenie kablowe w standardzie co najmniej Gigabit Ethernet 

z głównym punktem dystrybucyjnym sieci LAN w lokalizacji Zamawiającego.  
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W przypadku wykorzystania medium światłowodowego, wymagana jest wkładka SFP 

obsługiwana przez Cisco Catalyst 2960-CX. Zastosowanie technologii WDM 

(Wavelength Division Multiplexing) jest niezalecane. Wymagane jest, aby nie była 

zastosowana technologia radiowa, w przypadku możliwości dostarczenia innego 

medium.   

e) Wykonawca bez dodatkowej opłaty - w ramach abonamentu udostępni Zamawiającemu 

do wyłącznej dyspozycji po 8 stałych publicznych adresów zewnętrznych TCP-IP.                       

W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba dodatkowych stałych publicznych adresów 

zewnętrznych TCP-IP, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu do wyłącznej 

dyspozycji kolejne 8 adresów. 

f) Urządzenia ISP muszą przepuszczać wszystkie protokoły, w szczególności ESP i DTLS. 

g) Dostęp do usług opisanych w § 1 ust. 1 musi być zapewniony przez 24 godziny na dobę 

przez cały okres umowy bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, ilości 

użytkowników czy też ilości przesyłanych bądź odebranych danych. 

§ 2 

1. Zamontowane przez Wykonawcę w lokalizacji Zamawiającego urządzenia wchodzące 

w skład węzłów sieci, stanowią integralną część systemu sieci Wykonawcy. Są one 

własnością Wykonawcy i muszą być zwrócone Wykonawcy z chwilą rozwiązania niniejszej 

umowy. 

2. Wszelkie planowe prace konserwacyjne, łącznie z serwisowaniem urządzeń opisanych 

w ust. 1, będą prowadzone przez Wykonawcę po godzinie 1600 lub w dni wolne od pracy. 

Prace będą obowiązkowo przeprowadzane za wiedzą i w porozumieniu  

z Zamawiającym. Powiadomienie Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż na dzień 

przed planowanym podjęciem prac przez Wykonawcę w sposób opisany  

w ust. 5.  

3. W przypadku nagłych, nieprzewidzianych awarii Wykonawca użyje wszelkich dostępnych 

środków w celu przywrócenia prawidłowej komunikacji. Czas braku dostępności usług 

opisanych w § 1 ust. 1 nie może być dłuższy niż dwie godziny podczas godzin urzędowania 

Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

4. Informacje o awariach będą zgłaszane przez pracowników służb informatycznych 

Zamawiającego lub przez osobę wskazaną w § 6 ust. 1 umowy, telefonicznie pod numer 

infolinii Wykonawcy: …………………..lub na adres e-mail ………………….. 

5. O planowanych czynnościach w ramach przeprowadzanych konserwacji oraz usuwania 

zaistniałych awarii Zamawiający powinien być powiadomiony przez Wykonawcę 

niezwłocznie na adres e-mail kontaktowy: it@wegrow.sr.gov.pl lub telefonicznie: 25 792 23 

77. Informacja powinna zawierać przewidywany termin przywrócenia prawidłowej 

komunikacji wynikającej z postanowień umowy. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy oraz prowadzenia czynności serwisowych. 

7. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu oraz 

urządzeń zastosowanych do realizacji usług objętych umową.  

8. Usuwanie powstałych awarii oraz prace konserwacyjne i serwisowanie urządzeń, 

Wykonawca będzie świadczył w ramach abonamentu i nie będzie pobierał z tego tytułu od 

Zamawiającego dodatkowych opłat. 

mailto:it@wegrow.sr.gov.pl
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9. Wykonawca podczas wykonywania wszelkich usług objętych niniejszą umową obowiązany 

jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie 

określonych czynności związanych z realizacją umowy.  

§ 3 

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 

2024 r. i w tym terminie Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi utrzymania łącza 

internetowego. 

§ 4 

Opłaty abonamentowe za usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

1. miesięczna opłata abonamentowa za usługę utrzymania dodatkowego szybkiego łącza 

internetowego wynosi …………. zł brutto, (słownie: …………………zł) brutto, 

2. łączna wartość abonamentu za okres 24 miesięcy wynosi ………………….. zł brutto 

(słownie: ……………….. zł) brutto. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do opłacania abonamentu za usługę wyszczególnioną  

w § 1 ust. 1 w wysokości zgodnej z § 4 pkt 1) do dnia 25-go każdego miesiąca  

z góry, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę z terminem 

płatności 21 dni od daty jej wystawienia.  

2. Ustalone w § 4 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją umowy. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego 

przyjęcia przez Wykonawcę zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany 

wynagrodzenia. 

3. Opłata wymieniona w § 4 nie podlega żadnej waloryzacji oraz zmianom cenowym  

w okresie obowiązywania umowy. 

4. Opłaty będą naliczane począwszy od dnia następnego po dniu aktywacji łącza.  

5. W pierwszym miesiącu świadczenia usługi opłata ta będzie proporcjonalna do czasu jej 

funkcjonowania.  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty tylko za czynności 

wchodzące w skład przedmiotu umowy. Wszelkie dodatkowe usługi nie wymienione 

w umowie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku braku takiej zgody 

Wykonawca ponosi w całości koszty dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie usług. 

7. Za zwłokę w zapłacie począwszy od dnia następnego po dniu będącym terminem płatności 

Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.  

8. W przypadku zwłoki trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca może czasowo zablokować 

Zamawiającemu dostęp do usługi z jednoczesnym wcześniejszym powiadomieniem go na 

adres e-mail kontaktowy określony w § 6 ust. 1. 

9. Fakturę należy wystawiać na: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20,  

07-100 Węgrów, NIP: 824-10-20-037.  

10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 będzie dokonana przelewem bankowym na 

konto wskazane w treści faktury. 
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§ 6 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktu w sprawie realizacji umowy ………………....….., 

tel:........................................................, e-mail: ………………………………..………... 

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu w sprawie realizacji umowy…………………..…, 

tel:…………………………….., e-mail ……………………………………………… 

§ 7 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które 

uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy. 

§ 8 

1. Każda ze stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez drugą 

stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w kodeksie 

cywilnym. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

o których mowa w ust. 3. 

4. W przypadkach opisanych w ust. 1 i 3 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do 

realizacji umowy mimo dodatkowego wezwania lub zaniechał jej realizacji z przyczyn 

leżących po jego stronie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności. 

6. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

7. Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie rozpoczęcia realizacji umowy w wysokości 1% łącznej wartości 

abonamentu brutto, określonej w § 4 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 20% łącznej wartości abonamentu brutto, określonej w § 4 pkt 2) 

niniejszej umowy; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości abonamentu brutto, określonej  

w § 4 pkt 2) niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania 

umowy. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych na rzecz Zamawiającego  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez  pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 

Wykonawcy. 

§ 10 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez 

zachowania okresów wypowiedzenia. 

§ 11 

1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 

z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 

będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. Załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy są: 

a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

 

   Zatwierdzam wzór umowy: 

   Kierownik Zamawiającego 

              Tomasz Salach 

    Dyrektor Sądu Rejonowego 

               w Węgrowie 
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