
Zalqcznik nr 3

UMOWA nr...........

zawal-taw dniu ,,,.,,2022 r, w Katowicach pomigclzy:

Sl4skim Kuratorem Oswiaty
I(uratorium OSwiaty w Katowicach
ul. Powstaric 6w 41 a, 40-024 I(atowice

reprezentow any tn przez

2.

zwanym dalej Z amawiaj qcy m

a

rep rezerrtow any fi1 przez

zwanyrn w dalsze-j czg(ci Luxowy llykonuwcq

$1

1, Niniejsz4 umowg zawiera sig w wyniku przeprowadzonego przez Zarnawia.jrlcego postgpowania

w trybie zapytania ofertowego na uslugg dostgpu do internetu dla I(uratorium O6wiaty

w I(atowicach ijego Delegatur oraz uslugg uruchomienia i utrzyrrarria polilozeri telefonicznych

VOIP w technologii SIP trunk dla Delegatur I(uratoriLrrn OSwiaty na okrcs 01,04.2022 r. -
31.03.2023 r.

Dokumentacja postgpowania a w szczeg6lnoSci Formularz ofertowy, Opis przcclmiotu zam6wienia

orazzlozona oferta stanowi4 integraln4 czg56 ninie.jszej r.rrnowy.

$2
Niniejsza ulnowa zostaje zawarta na okres od I kwietnia2022 r. do 3l rrarca ?.023 r.

Wykonawca wykona wszystkie czynnoSci zwi1zane z utworzeniern, uruchornioniem przedrniotu

zam6wienia w tenninie do dnia 25 marca2022 r.

Swiadczenie uslug nast4pi od dnia 1 kwietnia 2022 r.

s3

Usluga w ramach dostgpu do iuternetu dla l(uratorium O6wiaty w l(atorvicach i jego DelegatLrr

wiltna byd realizowana zgodnie z zapisami pkt I do VI ,,Opis przednriotr.r zarn6wienia"

stanowi4cego zal. nr 1 do Zapytania ofertowego orazzlo2on4 ofert4.

Usluga w ramach uruchomieuia iutrzymania pol4czeri telefonicznych VOII'w technologii SIP

trurrk dla Delegatur Kuratorium O6wiaty winna byi realizowana zgodnie z zltpisanti pl(t Vll do

VIII ,,Opis przedrniotu zam6wienia" stanowi4cego zal. nr I do Zapytania oferlowego orazzloilon4

ofert4.

1,

2.

1.

2.



$4

1. Wykonawca zapewni calodobowy kontakt telefoniczny pod nr .,.orut e-rnailowy

.. w celu bie24cej obslugi,

2. W sprawach awarii Zatnawiaj4cy bgdzie komunikowal siE z Wykonawcil 7 dni w tygodniu

24 godziny na dobg.

3. Wykonawca gwarautuie usunigcie awarii w ci4gu 12 godzin od momentlt zgloszenia awarii.

4. Zgloszenie awarii dokonywane bgdzie Wykonawcy przez Zarnawia.jqcego, telefonicznie lub

e-mailowo. Czas usunigcia awarii liczony bgdzie od chwili dostarczenia zglosz.cnia.

5. Awarie zglaszane bgd4 telefonicznie pod numer lub na adres e-rrailowy ..

6. Wykonawca zobowi4zuje sig do Swiadczenia uslug seLwisu, uaprawy i ltonserwacji celern

Swiadczenia przedmiotu zam6wienia. I(oszt serwisu, naprawy, konserwacji rvliczony jest w ceng

uslug.

7. Wykonawca zobowi4zuje sig do wyrniany lLrb naprawy urz4dzeh, kt6rych Lrszhodzenie powoduje

przerwg lub zakl6cenia w Swiadczeuiu uslug, w terrriuie nie dlu2szynr ui2 12 godzin od

powiadonr i e nia przez Zamaw ia1 4ce go.

8, Wykonawca zobowi4zany jest do powiadomienia Zamawiaj4cego z co najrnniej 48 godzinnyrn

wyprzedzeniem o koniecznoSci dokonania niezbgdnych prac houserwacyjrrych i ustalenia

z Zamawiaj1cyn termin6w wykonania prac.

9. Zanawiaj1cy udostgpni Wykonawcy pomieszczenia celem instalacji i konselu,acji urzqdzeh oraz

innych prac dotycz4cych niniejszej umowy.

ss

1. N-4cnta wysokoS6 wynagrodzenia za przedrniot umowy tj. uslLrga dostgpu do internetu dla

Kuratorium OSwiaty w Katowicach ijego DelegatLrr oraz usluga uruchonrienia i utrzyrnania

polqczefi telefonicznych VOIP w technologii SIP trLrnk dla DelegatLrr I(uratoriurn Odwiaty na okres

od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. wvnosi:

a) netto ...,... ,r*o*,tie: ... .. .. , .. )

b)brutto ......(slownie: .... ....)
2. Wynagrodzenie miesigczue za uslugg dostgpu do internetu dla Kuratoriurn O(rviaty w Katowicach

i jego Delegatur wynosi:

a) netto .. ..... (slownie: ,.. .. ... .. .)

b) brutto ...... (slownie: ... . . .. . . .)
3. Koszt 1 rninuty pol4czeh w ruchu lokalnyrn i strefowyr:r wynosi ........21brutto.

4. Koszt 1 minuty pol4czeil w ruchu korn6rkowym krajowyrn wynosi ..... zl brutto.

5, Miesigczny koszt abonamentu ....... zlbrutto (jeieli cloUtcz.t,).

6. Miesigczne wynagrodzeltie za uslugg dostgpu do intemetu i uslugg pol4czeri tclefonicznych VOIP

w technologii SIP trunk Wykonawca naliczac bEdzie zgodnie ze zlo\orr4 of'ert4.

7. Ceny jednostkowe przez caly okres trwania umowy bgdq niezmienne.



2.

l.
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Wykonawca zobowi4zany jest do wystawienia rniesigcznej faktury, kt6ra zawicrad bgdzie:

a) miesigczn4 kwotE uslugi internetowej dla Kuratorium O5wiaty i Delegatur,

b) miesigczn4 kwotg pol4czeh telefonicznych w rozbiciu na poszczeg6lne Dclcgatury,

c) rniesigczn4 kwotg abonamentlr - je2eli dotyczy

Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczania biling6w z ptzeprc\'r adzonych rozlniiw

telefonicznych. Bilingi za kaldy miesi4c naleZy przeslal na acllcs e-tnailowy

informatyk@kuratori um.katowice.p l.

3. Zaplata faktury bgdzie dokonana przelewern z konta Zanawiajqcego na lionto Wykonawcy

wskazane rra fakturze.

Faktury bgd4 regulowane w terrninie do 30 dni od daty prawidlowo wystawiorrc.j faktury.

Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczerria faktury do siedziby Zamarvia.iqcego najp62niej

14 dni przed tennirrem ptatno(ci.

Za rnornerft zaplaty strotry ustala.i4 datg obci4Zeuia rachunku Zanawiqi4cego.

s7

L Kttratorium O3wiaty wyrraga, aby przynajmniej .jedna z czynno6ci zwiqzanych

z realizacj4 zadania tj. instalac.ja, serwis, doradztwo, I<onsultac.je lryty wykonywaue przez osobg/

osoby zatrudnione na podstawie utnowy o pracg w roznrnieniu przepisciw ustawy z dnia

26 czerwca 1914r. - I(odeks pracy (Dz.U. z 2020 t'. poz. 1320 ze zm.) rv okresie realizac.ii

przedmiotu ulnowy.

W trakcie realizacji zam6wienia Zanawiajqcy uprawniony .jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno5nie spelniania przez Wykonawcg wynrogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonuj4cych czynnoSci zwiqzanych z realizacjq zadania.

W trakcie realizacji zadania na wezwanie Zanawiajqcego w wyznaczotlym tcnninie Wykonawca

przedloLy o5wiadczetrie o zatrudnieniu na podstawie Lllnowy o pracA osoby/os6b wykonLrj4cych

czynnoS6, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiaj4cego. Oswiadczenie winno zawiera1

w szcze96lno(ci: dokladne okrerilenie podrniotu skladaj4cego o(wiaclczcnie, datg zloaenia

oSwiadczenia, wskazanie, 2e ob.igte wezwaniern czynnoSci wyl<onuie osoba/osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg i wyrniaru etatu oraz podprs osoby uprawnionej

do zloZenia oSwiadczenia w irnieniu Wykonawcy.

$8

1. Zanawial4cy zastrzega sobie prawo nalozenia kary urnowne-i w nastgpuj4cej wysokoSci:

a) za kaldy dzieri niedolrzymania - z przyczyn lez4cych po stronie Wykonawcy terminu

okreSlonego w $ 2 pkt 3 Wykonawca poniesie karg umown4 w wysol<o(ci 0,3% warto(ci

brutto umowy okreSlonej w g 5 pkt 1b zakaZdy dzieri op6Znienia;
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b) wprzypadkuprzekroczeniatenninuokre6lonego w $ 2 pkt3 o 5 dni Llnrowgniniejsz4 uwa2a

sig za rozwiqzanq, a Zanawiajqcy zastrzega sobie prawo nalozenia na Wykonawcg kary

umownej w wysokoSci 20 % wynagrodzenia brutto ol<re(lonego w $ 5 pkt lb;

c) zakaldy dziehprzerwy w Swiadczeniu uslugi dostgpu do internetu Wyl<orrawca poniesie karg

Lrmown4 w wysoko6ci 2Yo oplaty rniesigcznej, o kt6rej rnowa w $ 5 pkt 2bl

d) zakaildy dzieh przerwy w Swiadczeniu uslugi pol4czeri telefonicznych Wykonawca poniesie

karg urrrown4 w wysoko!;ci 2Yo Sredniej oplaty rniesigczne z rachunk6r.v z ostatnich trzech

okres6w rozl iczen iowych ;

e) wprzypadkuSwiadczeniauslugi,okt6rej mowawS 3 pkt loparanrctrach niZszychni?

w,,Opisie przedrniotu zam6wienia" dlulej ni2 1 dziefi w wysol<o6ci li30 rniesigcznego

wynagrodzenia brutto okre6lonego w $ 5 pkt 2b;

0 za przekroczenie czasu usnuigcia awarii, o kt6ryrn lrowa w $ 4 pht .i uslLrgi dostgpLr do

internetu w wysoko5ci 11140 miesigcznego wynagrodzenia brutto ol<re(loncgo w $ 5 pkt 2b za

kaild4 rozpoczgta godzin g op6Znienia;

g) za przekroczenie czastr r-rsunigcia awarii, o kt6ryrn lrowa w $ 4 pl<t 3 uslugi polqczefi

telefonicznych w wysoko6ci 1i 140 Sredniej oplaty rniesigczne z rachunhor,r,z ostatnich trzecl'r

okres6w rozl iczeniowych ;

h) w przypadku gdy czynnoici w zakresie realizacji przedmiotu Lrr.nowy ol<r'cslone w $ 7 pkt I

nie s4 wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie uulowy o pracQ lub w przypadku

nieprzedlozenia na Z4danie Zanawiaiqcego o(wiadczenia o kt6rym nrowa $ 7 pkt 3

Wykonawca zaplaci Zantawiaj4cemu karg Lunowu4 w wysoko(ci 5 % l<rvoty wynagrodzenia

brutto okreSlonego $ 5 pkt lb niniejszej umowy.

2. Zanawiaj4cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy).sn14cego wysol<oSc

zastrzelonych kar umownych w przypadkLr, gdy nie pokry.j4 one wysol<o5i ponicsionych szk6d,

$e
Unrowa moze by6 rozwiqzana ze skutkiem natychmiastowynr pv.c/. Zamawia-i4cego

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu urrrowy przez Wykonawcg,

aw szczeg6lnoSci obowi4zk6w okre6lonych przezZarnawiaj4cego w $ 3ninie.jszc.j umowy.

$10
Zadna ze strort nie rnoZe 24dad zmiany ulxowy chyba, 2e zachodz4 ol<oliczno6ci. l<t6rych nie rnozna

byto przewidzied w chwili zawarcia urllowy.

slt
W sprawaclt nieuregulowanych niniejsz4 Lurow4 obowi4zuj4 przepisy l(odeksu cywilnego zwlaszcza

w zakresie rgkojnii zawady przedn-riotr"r Lllxowy.

$12

Wszelkie zmiany i uzupelnienia do umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorenr niewa2no6ci.



$13

Spory powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje S4d wla(ciwy dla siedziby

Zantawiajqcego.

s14
Integraln4 cze6i niniejsze.i umowy stanowi4:

1. Zapytanie ofeftowe.

2. Ofertazlo2ona przez Wykonawcg.

$ls
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzernplarzach, po.jednym egzcmplarzu dla ka2de.j

ze stror.r.

$16

Wykonawca o$wiadcza, 2e.iest platnikiern podatkLr VAT upowaznionyrr clo wystarviania faktur VAT

i otrzymal nurner identyfikacji podatkowe.l NIP .

Zamawiajqcy ll/),konawca
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