PROJEKT
Umowa Nr /2017
zawarta w dniu ……………………r. w Krzywczy pomiędzy Gminą Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36
NIP: 7952306307 REGON: 650900393
reprezentowaną przez: Pana Wacława Pawłowskiego – Wójta Gminy Krzywcza
przy kontrasygnacie
Pani Beaty Wielgosz - Skarbnika Gminy
zwaną dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”
a
…………………………………….
NIP …………………………… REGON …………………………..
reprezentowanym przez ………………………………….
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w formie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy z dnia
24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
§ 1.
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na podłączeniu
i zapewnieniu stałego dostępu do Internetu za pomocą łącza bezprzewodowego do 35 komputerów typu
laptop znajdujących się w miejscach zamieszkania mieszkańców Gminy Krzywcza, oraz 15 punktów
ogólnego dostępu, w ramach realizacji projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom
Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007
– 2013”, zwanych dalej „beneficjentami ostatecznymi”, których adresy lokalizacji zostaną udostępnione
Wykonawcy po podpisaniu umowy, i są dalej zwane zbiorczo „miejscami docelowymi” lub „miejscem
docelowym” w odniesieniu do konkretnego adresu.

2.

Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) podłączenie i dostarczanie sygnału internetowego do zestawów komputerowych zainstalowanych
w miejscach docelowych, charakteryzującego się następującymi parametrami:
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Beneficjent
końcowy

Ilość
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Ilość
zestawów
na punkt

Pobieranie
(download) –
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Wysyłanie
(upload) –
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Gospodarstwa
domowe
35
1
4 Mb/s
256 kb/s
mieszkańców Gminy
Krzywcza
Punkty ogólnego dostępu
zlokalizowane na terenie
15
1
4 Mb/s
256 kb/s
Gminy Krzywcza
2) zablokowanie w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu SMS, połączeń głosowych
na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować w przyszłości obowiązek zapłaty
jakichkolwiek opłat ponad kwotę wynagrodzenia określonego w § 3.
3) Wykonawca dodatkowo wykona jednorazowo na rzecz Zamawiającego gruntowny przegląd
serwisowy w I kwartale 2018 roku służący sprawdzeniu stanu używanego sprzętu oraz
oprogramowania zainstalowanego na laptopie.
3.

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
1) podłączenie i dostarczanie sygnału internetowego do 35 gospodarstw domowych oraz 15 punktów
ogólnego dostępu – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakończone wtyczką RJ45
(Internet będzie wykorzystywany w komputerach typu laptop);
1) bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy. Koszty serwisu są wliczone w opłatę
abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. Wykonawca realizuje serwis od
…………………….. do 30.11.2018r.
2) w razie awarii Wykonawca przyjmie każde zgłoszenie w godzinach 9.00 - 20.00 w dni robocze.
Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego (telefonicznie, maiłem). W przypadku
braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób zdalny ich usunięcie musi nastąpić wciągu
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy
urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta),
3) wymianę uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe
z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji 5 dni
roboczych od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością
przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta),
4) z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi
podpisany przez beneficjenta ostatecznego i Wykonawcę. W przypadku gdy naprawa wykonywana
jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu beneficjenta ostatecznego.
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4.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie części
odpowiadających za łącze internetowe, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania przez
Beneficjenta ostatecznego a niewynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego użytkowania.

1. Wykonawca będzie dostarczał sygnał internetowy w terminie od …………………………..
do 30.11.2018r. Wykonawca potwierdzi dostarczenie sygnału internetowego każdorazowo składając
fakturę za miesiąc świadczenia usługi.
2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie
zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach jednej umowy podpisanej z Zamawiającym.
5.

Wykaz lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych, w których Wykonawca dostarczy usługę
dostępu do Internetu:

GOSPODARSTWA DOMOWE:

1.

Babice

Liczba gospodarstw
domowych
8

2.

Bachów

6

3.

Krzywcza

5

4.

Reczpol

6

5.

Skopów

5

6.

Wola Krzywiecka

5

Lp.

Miejscowość

JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE:
Lp. Miejscowość

Nazwa punktu ogólnego dostępu
Szkoła Podstawowa im. J.
Słowackiego
Świetlica wiejska
Filia Biblioteki w Babicach
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków
Świetlica wiejska
Szkoła Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum
Gminna Biblioteka
Świetlica wiejska
Biuro Obsługi Mieszkańców w UG
Szkoła Podstawowa
Filia Biblioteki
Świetlica wiejska w Reczpolu

1.
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2.

Bachów

3.

Krzywcza

4.
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5.
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Świetlica wiejska

6.

Wola Krzywiecka

Świetlica wiejska
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§ 2.
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
1)

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

2)

zakończenie 30.11.2018 r.
§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w całym terminie jej obowiązywania Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie

ryczałtowe

w

wysokości

…………………………

netto

(słownie

złotych:

……………………………..) powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
………………..% - ……………………..zł (słownie złotych: …………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w ………………..

miesięcznych ratach po

………………………… każda, rozpoczynając od 1 miesiąca świadczenia usługi.
3. Podstawą do zapłaty pierwszej faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół zdawczoodbiorczy stanowiący załącznik do faktury, potwierdzający realizację dostępu do Internetu do
wszystkich lokalizacji i podpisany przez przedstawicieli stron umowy, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.
4. Należność płatna będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze spisem miejsc docelowych, do których
dostarczany jest Internet. Płatność nastąpi na konto wskazane na fakturze.
5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na
fakturze.
6. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty powstałe w wyniku korzystania przez użytkowników zestawów
komputerowych z niezablokowanych przez Wykonawcę, płatnych usług internetowych, o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego zwrotu należności uiszczonych
z tego tytułu.
7. Zamawiający wymaga aby faktura była wystawiona na Gminę Krzywcza, Krzywcza 36 37-755
Krzywcza NIP: 7952306307, REGON: 650900393 i opisana w następujący sposób - Opłata za dostęp
do Internetu Beneficjentów ostatecznych w ramach projektu: „Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013”.
8. Wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy umowa uległa rozwiązaniu
przed terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2.
9. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy oraz pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
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§ 4.
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy będzie wykonywać za pomocą osób
legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami i niezbędnym doświadczeniem zawodowym.
2. Zamawiający wyznacza ze swej strony osobę odpowiedzialną za robocze kontakty z Wykonawcą:
Ewa Pękalska i Mieczysław Klimko.
3. Wykonawca wyznacza ze swej strony osoby odpowiedzialne za robocze kontakty z Zamawiającym
i beneficjentami ostatecznymi, w tym do przyjmowania zgłoszeń o których mowa w § 1 ust. 3:
- ………………………………..
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2 – w wysokości 1 %
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu awarii, o których mowa w § 1 ust. 3 – w wysokości 0,05 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
3) za niezachowanie minimalnych parametrów technicznych o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
w usłudze dostępu do Internetu - w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1, za każdy dzień w którym stwierdzono niezachowanie parametrów;
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może odstąpić od naliczania kar
umownych, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa kwotę naliczonych kar
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w umowie.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy
przez okres dłuższy niż 14 dni (brak dostępu do Internetu) lub wykonuje ją w sposób nienależyty,
tj. w razie przerw w dostępie do Internetu lub nie spełnienia parametrów dostępu, które to awarie leżą
po stronie Wykonawcy i nie zostaną usunięte w terminie przewidzianym w umowie. Przed odstąpieniem
od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub należytego jej wykonywania,
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin na usunięcie nieprawidłowości, nie krótszy niż 3 dni
robocze. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego
terminu. W przypadku powtarzających się przerw w dostępie do Internetu lub braku parametrów dostępu
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy zdarzenia takie będą miały
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miejsce co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca kalendarzowego. Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany umowy dokonane w zgodzie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych
wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, polegających na:
1) zmianie osób odpowiedzialnych za robocze kontakty z Zamawiającym i beneficjentami ostatecznymi
- na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) zmianie ceny oferty w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT).
§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej
zakończeniu, wszelkich informacji o użytkownikach zestawów komputerowych, Zamawiającym oraz innych
informacji, jakie uzyskał w związku z realizacja umowy, bez względu na formę i sposób ich utrwalania
i przekazania. W szczególności Wykonawcy nie wolno udostępniać osobom trzecim danych osobowych
beneficjentów końcowych. Wykonawca odpowiada także za naruszenie tego obowiązku przez osoby,
za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
§ 8.
1. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zapytaniu ofertowym,
2) oferta Wykonawcy.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz.
Dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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