Wzór umowy – załącznik nr 1
UMOWA NR SCP/U/

Zawarta w dniu

/2021

w Chorzowie pomiędzy:

Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości będącym wojewódzką samorządową
jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej z siedzibą w Chorzowie przy ulicy
Katowickiej 47, w imieniu którego działa: Pan Krzysztof Spyra – Dyrektor Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości.
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym"
a
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą"
o następującej treści:
Umowa zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w trybie zapytania ofertowego, o numerze sprawy SCP/ZP/383/1/2021 na podstawie
Wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca świadczy usługi kolokacji, zaś Zamawiający
przyjmuje miejsce w szafie teleinformatycznej, zwane dalej przedmiotem używania stanowiącej
własność Wykonawcy, w celu umieszczenia w niej routerów i serwerów będących własnością
Zamawiającego, zwane dalej „urządzeniami".
2. Zamawiający oświadcza, że urządzenia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Śląskiego
Centrum Przedsiębiorczości.
1.

§2
Wykonawca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do przedmiotu używania, pozwalającym na
zawarcie niniejszej umowy.
§3
1. Zamawiający oświadcza, że urządzenia nie stanowią zagrożenia bądź niebezpieczeństwa
dla otoczenia, ani dla emisji lub odbioru znajdującego się w obiekcie Wykonawcy sprzętu,
używającego częstotliwości radiowych.
2. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego ubezpieczenia urządzenia we własnym zakresie
i na swój koszt. Strony nie mogą bez pisemnej zgody drugiej strony dokonywać jakichkolwiek
zmian w przedmiocie umowy.
3. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać przedmiotu używania
osobom trzecim, w szczególności oddawać tego przedmiotu do odpłatnego lub nieodpłatnego
korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Po stronie Zamawiającego osobami do kontaktu będą pracownicy Wydziału organizacyjnego:

Damian Bałaga email: damian.balaga@scp-slask.pl, tel.32 32 743 91 70,
Jacek Maciejewski email: jacek.maciejewski@scp-slask.pl, tel 32 743 92 03,
Grzegorz Gacek email: grzegorz.gacek@scp-slask.pl, tel 32 743 91 70,
po stronie Wykonawcy osobą kontaktowa będzie:
, email
, tel.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu stały dostęp do sieci Internet
o przepustowości 40/40 Mbps w szafie serwerowej udostępnionej przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu 4 publiczne adresy IP.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu drugie łącze backupowe w razie awarii
pierwszego.
4. Wykonawca gwarantuje podtrzymanie napięcia zasilania urządzeń 30 min. od chwili odłączenia
zewnętrznego źródła. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje bezzwłoczne powiadomienie
Zamawiającego
w
przypadku
podejrzenia
jakichkolwiek
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu urządzenia.
5. Wykonawca oświadcza, że serwerownia posiada zabezpieczenia uniemożliwiające nieuprawniony
dostęp osób trzecich i jest prowadzony rejestr wejść i wyjść do pomieszczenia. Budynek, w
którym znajduje się pomieszczenie serwerowni jest pod stałym nadzorem.
§5
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualną utratę danych
Zamawiającego, naruszenie poufności jego zasobów i inne skutki wynikłe z usterek systemu czy
też zamierzonej działalności osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane Zamawiającemu z winy
Wykonawcy, w szczególności z powodu niewykonania obowiązków o których mowa w § 4
umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż budynek, w którym znajduje się serwerownia, jest ubezpieczony.
4. Zamawiający ponosi względem Wykonawcy pełną odpowiedzialność za szkody, wyrządzone mu
z winy Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Za wszelkie szkody, wyrządzone przez Zamawiającego osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający.
§6
1. Zamawiający ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń Wykonawcy dotyczących
konfiguracji i sposobu przyłączenia urządzeń Zamawiającego do sieci oraz zapewnienie
odpowiedniego poziomu poufności informacji i bezpieczeństwa zasobów.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przyłączenia urządzeń i sieci w sposób zgodny
z obowiązującymi normami i przepisami.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu dostępu do przedmiotu używania
i urządzenia codziennie w godzinach 8-16, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy. Zamawiający będzie wykonywał wskazane prawo wyłącznie przez osoby przez

niego upoważnione na piśmie i w obecności oraz pod nadzorem osób reprezentujących
Wykonawcę.
2. W przypadku awarii Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do przedmiotu używania także
w godzinach innych niż wskazane w ust. 1.
§8
1. Miesięczna opłata, którą na rzecz Wykonawcy zobowiązany jest zapłacić Zamawiający z tytułu
umieszczenia urządzeń w szafie teleinformatycznej wraz z dostępem do Internetu
wynosić będzie
zł brutto (słownie:
) w tym wartość netto
zł oraz podatek
zł wg stawki 23%. Wskazana opłata ulega powiększeniu o podatek
od
towarów
i
usług
według
obowiązującej
stawki
i
płatna
będzie z góry, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej Zamawiającemu
przez Wykonawcę. Łączna wartość opłat za okres 36 miesięcy nie przekroczy kwoty
zł
brutto,
zł netto.
2. Faktura VAT wystawiana będzie na:
Województwo Śląskie
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
NIP 9542770064
3. Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie
z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).
4. Wykonawca ma prawo wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
platformy zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesja na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1664 z póżn. zm.)
5. Wykonawca zobowiązuje się, że numer rachunku bankowego podawany na fakturach VAT będzie
rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na
rachunek nieujawniony w ww. wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony do
dochodzenia odsetek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem
Zamawiającego w przypadku: podania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w ww.
wykazie podmiotów i uiszczenia przez Zamawiającego płatności na taki rachunek.
6. Wydatek częściowo współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata
2014-2020.
.
§9
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z:
a) Warunkami określonymi w niniejszej umowie, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz
przesłaną ofertą,
b) Warunkami wynikającymi z przepisów prawa.
§10
1.
W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Taką samą karę

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia w
sposób wskazany w § 4.
2.Jeżeli zwłoka w rozpoczęciu lub przerwa w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
przekroczy 7 dni, Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od umowy w całości lub w części,
bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym wypadku
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonej wartości umowy brutto.
§11
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy Zamawiający rażąco narusza podstawowe postanowienia umowy,
w szczególności gdy używa przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową jej zapisami, i nie
usunie tych naruszeń w terminie 21 dni od wezwania go do ich usunięcia przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem ust. 2.
Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku,
gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dwa okresy płatności i mimo pisemnego wezwania oraz
wyznaczenia mu przez Wykonawcę dodatkowego terminu do zapłaty, nie dokona spłaty
zaległości.
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy przepisy prawne lub właściwy akt organu administracji (w szczególności organ
samorządowej województwa) uniemożliwią mu dalszą działalność związaną z wykorzystaniem
przedmiotu najmu.
Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem dokonanym na piśmie pod
rygorem nieważności.
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§12

Strony są zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z zawarciem i
realizacją umowy, chyba że druga Strona wyraziła pisemną zgodę na ujawnienie informacji, do ich
udostępnienia zobowiązuje przepis prawa, decyzja lub orzeczenie sądu albo innego uprawnionego
organu.
§13
Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. i zostaje zawarta na okres 36 miesięcy do dnia
31.12.2024 r.
§14
Z chwilą rozwiązania umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje
się do usunięcia na własny koszt założonej w związku z realizacją umowy instalacji oraz do
naprawienia wszelkich szkód zaistniałych w związku z powyższym w majątku Wykonawcy.

§15
1.
Spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy rozpatrzy Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2.
Cesja wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, na osoby
trzecie, jest niedopuszczalna.
§16
1.Wszelkie zmiany umowy dokonywane mogą być w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
2.Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd ogólnie
właściwy dla Zamawiającego.
3.W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie właściwe przepisy,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§17
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, adres email: scp@scp-slask.pl, strona internetowa:
http://bip.scp-slask.pl/;
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
abi@scp-slask.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru najkorzystniejszego,
b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
d) archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1
lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów dostawczych do ustawy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

