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Załącznik nr 4B 

do zapytania ofertowego  

 

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/…./2017 

      /wzór/ 

zawarta w dniu …… …… .2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  z siedzibą przy 

ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525-20-88-391, REGON 142 148 155, zwanym  

w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - ……………………………………………. 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej również „Stroną” lub wspólnie „Stronami”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz na 

podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, a także 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu 

WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 

Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 roku, została zawarta Umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

dostępu do Internetu stacjonarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część II i/lub* Część III zamówienia, którego kserokopia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia …. …. 2017 roku, 

której kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Usługa dostępu do Internetu stacjonarnego świadczona jest w następujących lokalizacjach 

Zamawiającego: 

1) Część II* - Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

2) Część III* - Wydziały Zamiejscowe Biura WFOŚiGW:  

a) Wydział Zamiejscowy Biura WFOŚiGW w Ciechanowie, ul. Mickiewicza 7, 06-400 

Ciechanów; 

b) Wydział Zamiejscowy Biura WFOŚiGW w Płocku, ul. Małachowskiego 8, 09-400 Płock; 

c) Wydział Zamiejscowy Biura WFOŚiGW w Ostrołęce, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 07-400 

Ostrołęka; 

d) Wydział Zamiejscowy Biura WFOŚiGW w Radomiu, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom; 

e) Wydział Zamiejscowy Biura WFOŚiGW w Siedlcach, ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji świadczenia usług określonych w ust. 1 

dla Wydziału Zamiejscowego Biura WFOŚiGW w Radomiu, w przypadku zmiany adresu siedziby. 
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§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne, zawodowe i przedmiot umowy 

wykona z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej 

działalności; 

2) ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi będzie posługiwał się 

przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi określone w § 1 zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo 

telekomunikacyjne. 

3. W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące, 

bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. 

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia  

2019 roku. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług z dniem 01 stycznia 2018 roku.  

§ 4. 

Strony zgodnie ustalają, że wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne określone w załączniku nr 2 

do  niniejszej Umowy nie ulegną zwiększeniu w czasie trwania Umowy. 

§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych podłączeń  

w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pełen dostęp do swoich pomieszczeń w celu wykonania 

niezbędnych podłączeń i instalacji. 

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie podłączeń w poszczególnych lokalizacjach 

Zamawiającego jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszej Umowy. 

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do wystawienia faktury 

obejmującej umowne wynagrodzenie za dokonanie instalacji. 

5. Osoby wskazane w § 7 ust. 4 pkt 1-2 są upoważnione do podpisania w imieniu Stron protokołu. 

Upoważnienie to obejmuje również osoby wskazane w pisemnym powiadomieniu, o którym 

mowa w  § 7 ust. 5 niniejszej Umowy. 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zostało ustalone 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę brutto do: …………………………………………….. złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………..……zł). 

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego 

miesięcznie wynagrodzenie w wysokości: netto …………..…. zł powiększone o należny podatek 

VAT w wysokości …..%, co daje łączną kwotę brutto: ……………………zł  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… zł na podstawie faktury wystawionej w pierwszym 

okresie rozliczeniowym po aktywacji usługi. 

4. Płatności będą realizowane po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 

5. Termin płatności będzie określony każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, jednak nie 

będzie on krótszy niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
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faktury na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, NIP 525-20-88-391. 

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie podatki, opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać 

nałożone na Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7. 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dla usługi będącej 

przedmiotem umowy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego na następujących zasadach: 

1) gotowości służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 15.30, 

2) usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godzin dla części II oraz 24 godziny dla  

części III, od momentu zgłoszenia. 

3. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą prowadzone na 

zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  

24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych. 

4. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżącej realizacji niniejszej Umowy: 

1) po stronie Zamawiającego – ………………………. tel.: ………………………, e-mail: ………………………… 

2) po stronie Wykonawcy – ……………………………… tel.: ……………………., e-mail: ………………………… 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 pkt 1-2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do 

Umowy. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uruchomieniu świadczenia usługi Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej w danej 

lokalizacji; 

2) za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 12 godzin, Zamawiający  

może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego 

brutto w danej lokalizacji; 

3) w przypadku gdy usunięcie awarii przekroczy 12 godzin dla części II oraz 24 godziny dla  

części III, od momentu zgłoszenia, wówczas za każdy rozpoczęty dzień przerwy  

w świadczeniu usługi lub nienależytego jej świadczenia, Zamawiający  może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego brutto w danej 

lokalizacji; 

4) w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku naliczenia kary umownej Wykonawca dokona jej zapłaty na podstawie noty 

obciążeniowej na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

§ 9. 

1. Wykonawca w okresie związania niniejszą Umową ma obowiązek informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także o zmianie adresu 
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siedziby firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej Umowy osobom trzecim bez uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 10. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 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. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku:  

1) uchybień w wykonaniu Umowy, tj. trzech zgłoszonych przez Zamawiającego i uznanych 

przez Wykonawcę reklamacji na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w takim 

przypadku Strony w ciągu 30 dni dokonają wzajemnego rozliczenia z wykonanej części 

Umowy; 

2) opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia przez Wykonawcę usługi, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 niniejszej Umowy.  

4. Odstąpienie od niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 3  powinno nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 11. 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, Regulamin obowiązujący  

u Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy, który będzie wiązał Strony w zakresie 

niesprzecznym z niniejszą Umową. Regulamin Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy. W przypadku zmiany Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 

fakcie Zamawiającego i przekazać dokument. Zamawiającego obowiązują zmiany w nowym 

Regulaminie tylko w zakresie, w którym są korzystniejsze dla Zamawiającego od Regulaminu 

aktualnego.  

3. W razie zmiany adresu, Strony zobowiązują się do  pisemnego powiadomienia o zmianie adresu, 

pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną. 

4. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów 

wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – kserokopia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 



WFOŚiGW w Warszawie 
Zapytanie ofertowe nr ZO-29/2017 

5 

 

Załącznik nr 2 – kserokopia Oferty Wykonawcy  

Załącznik nr 3 – Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu 

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru 

 

 

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4  

do Umowy Nr WFOŚiGW/WGT/……/2017 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

Spisany w dniu … … 2017 r. 

Dotyczy Umowy Nr WFOŚiGW/WGT/…../2017 z dnia … … 2017r. 

Zamawiający: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 

00-893 Warszawa 

Wykonawca: 

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

(nazwa i adres firmy ) 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają*/nie potwierdzają* wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 

ust. 1  umowy Nr WFOŚiGW/WGT/…../2017 z dnia ……. …… .2017 r. 

2. Uwagi dotyczące realizacji: 

(Opis rozbieżności): 

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

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

 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


