Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr wniosku o dofinansowanie: POIG.08.03.00-22-086/13
Nr umowy o dofinansowanie:POIG.08.03.00-22-086/13-00 z dnia 31.10.2013 r.
Tytuł: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie
Sztum.
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013.

UMOWA NR .................. (projekt)
zawarta w dniu ……………………………………… w ……………………………………… pomiędzy:
Miastem i Gminą Sztum, NIP: 579-22-11-352, REGON: 170747773, ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum, reprezentowanym przez:
Sylwię Mackiewicz – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie – Jednostki realizującej projekt, zgodnie z umową o jego dofinansowanie,
działającym na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia
31.10.2013
r.,
udzielonego
Zarządzeniem
nr
122A/2013,
zwanym
dalej
„Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………..................................…………..………….
z siedzibą .....................………………….przy ul. ……………………...……………………… zwaną/ym
dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………
§1
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, oraz warunki wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo Telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 2014 poz. 243).
§2
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: …………………..) Wykonawca
zobowiązuje
się
do
świadczenia
usługi
stałego
dostępu
do
szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu
sieciowego w ramach projektu pn.: „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”,
zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że usługi i urządzenia, określone w ust. 1, spełniają
parametry zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Na przedmiot zamówienia składa się:
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1) Usługa stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 15 zestawów
komputerowych w 3 lokalizacjach w okresie od podpisania niniejszej umowy do
dnia 30 września 2015 r. W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu
umowa niniejsza zostanie przedłużona w drodze pisemnego aneksu na
warunkach w niej określonych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń umożliwiających dostęp do
szerokopasmowego
Internetu
dla
15
zestawów
komputerowych
w 3 lokalizacjach:
a) Dostawa i montaż przez Wykonawcę wszelkich urządzeń niezbędnych do
skonfigurowania
i
podłączenia
komputera
z
Internetem,
w
tym
w
jednostkach
podległych,
dodatkowych
przełączników
sieciowych
umożliwiających
podłączenie
wszystkich
komputerów
w
ilości
wyszczególnionej w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
b) urządzenia dostępowe muszą posiadać interfejs LAN (RJ – 45) lub USB tak,
aby była możliwość podłączenia wszystkich komputerów znajdujących się
w jednostce podległej do jednego urządzenia dostępowego lub routera.
Zamawiający informuje, że w jednostkach podległych do zestawów
komputerowych zostało doprowadzone okablowanie sieciowe typu UTP. Całe
okablowanie zbiega się w szafie 10”, wyposażonej w listwę zasilającą oraz
router ze złączem USB do obsługi modemu 3G/4G. Rodzaj sprzętu znajdujący
się w poszczególnych Jednostkach podległych został umieszczony
w Załączniku nr 2.
c) Zamawiający wyklucza
rozwiązania
oparte na
kartach
rozszerzeń
montowanych wewnątrz obudowy komputera.
d) Wykonawca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, naprawy
i wymiany w/w urządzeń.
e) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na cały okres objęty
niniejszą umową.
4. Wszystkie formalności i koszty związane z wykonaniem usługi obciążają Wykonawcę.
5. Użytkownicy końcowi nie będą podpisywali żadnej dodatkowej umowy
z dostawcą sygnału internetowego. Zakres usług będzie określała umowa pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2),
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia …………………, natomiast
przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1) w terminie od dnia zawarcia
umowy do 30 września 2015 r. W przypadku przedłużenia terminu realizacji
projektu umowa niniejsza zostanie przedłużona w drodze pisemnego aneksu na
warunkach w niej określonych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Wykonawca dostarczy urządzenia objęte przedmiotem umowy na własny koszt
i ryzyko do miejsc jego przeznaczenia w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Terminy odbioru i instalacji Wykonawca musi uzgodnić
telefonicznie lub faksem z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

z

Zamawiającym

4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy urządzeń, wniesienia urządzeń
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a następnie umożliwi sprawdzenie
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dostarczonych urządzeń Zamawiającemu. Wykonawca wykona powyższe czynności
na własny koszt.
5. Przez Beneficjenta ostatecznego strony rozumieją jednostki podległe Gminie
bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy.
6. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia urządzeń do momentu jego
przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru częściowego.
7. Miejscem

dostawy,

montażu

i

sprawdzenia

urządzeń

będzie

miejsce

jego

ostatecznego przeznaczenia tj. siedziby 3 jednostek podległych Zamawiającemu,
których dokładne adresy zostały zawarte w

Załączniku

nr

2

do Umowy

stanowiącym jej integralną część.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w częściach.
9. Na podstawie protokołów częściowych, po całkowitym dostarczeniu urządzeń
zostanie podpisany protokół końcowy.
10. Protokoły częściowe oraz protokół końcowy będą podpisywane przez przedstawicieli
obu Stron.
11. Odbiór przedmiotu umowy w lokalach nastąpi w obecności upoważnionych
przedstawicieli stron i polegać będzie na sprawdzeniu dostępności do Internetu
i sprawdzeniu zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w kartach
gwarancyjnych tych urządzeń.
12. Podczas odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) karty gwarancyjne,
2) instrukcje użytkowania.
13. Termin odbioru końcowego zostanie ustalony przez Zamawiającego na podstawie
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
14. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.
§4

1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy są
fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad.

2. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę:
1) całodobowo faksem pod numer………………………………….,
2) telefonicznie na numer telefonu………………………………. przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00,
3) całodobowo na adres email:………………………………………………… .

3. Czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii

będzie nie dłuższy niż 2 dni (obejmując dni robocze od poniedziałku do piątku) od
momentu dokonania przez Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia telefonicznie,
faksem, na piśmie lub e-mailem. Czas ten obejmuje: skontaktowanie się specjalisty
z użytkownikiem w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na
naprawę/odbiór sprzętu w/z miejsca eksploatacji.
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§5
1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację całego zamówienia Strony ustalają
w wysokości ..................................................................................... zł brutto
(słownie:……………....................................................……………………………………………).
2. Powyższa cena wynika z następującego zestawienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Ilość

miesięcy

lokalizacji

Cenę brutto za
jeden miesiąc
świadczenia
usługi dla jednej
lokalizacji

Wartość brutto
(3 x 4 x 5)

miesiąc

sztuk

(zł)

(zł)

4

5

6

1

2

3

1.

Świadczenie usługi stałego
dostępu do
szerokopasmowego
Internetu dla 15 zestawów
komputerowych
w 3 lokalizacjach – jednostki
podległe (abonament),
w tym prace instalacyjnokonfiguracyjne wraz
z dostarczeniem i montażem
urządzeń

10*

3

* W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu umowa niniejsza zostanie przedłużona w drodze
pisemnego aneksu na warunkach w niej określonych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Płatność za świadczenie usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu
będzie dokonywana w formie miesięcznej opłaty abonamentowej przez cały okres
trwania umowy.
4. Cena brutto, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu przedmiotu umowy, w tym wszelkie podatki, opłaty, koszty związane
z transportem, dostawą i instalacją koniecznych urządzeń, świadczenie usługi i inne
elementy cenotwórcze.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie nie późniejszym niż 14 dni
kalendarzowych, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT lub równoważnego dokumentu rozliczeniowego.
6. Jeżeli świadczenie usługi zapewniającej dostęp do Internetu rozpocznie się innego
dnia niż pierwszy dzień miesiąca, pierwszy miesiąc świadczenia usługi nie będzie
pełnym miesiącem kalendarzowym. Wykonawca za ten miesiąc naliczy
Zamawiającemu kwotę należności proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi
w tym miesiącu.
7. W przypadku wystąpienia za dany miesiąc rekompensaty, o której mowa w ust. 8,
Wykonawca dołączy do faktury rozliczenia braku usługi dostępu do Internetu oraz
odliczy od wielkości abonamentu wielkość przysługującej Zamawiającemu
rekompensaty.
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8. Wynagrodzenie należne jest za usługę faktycznie wykonaną, co oznacza, iż
w przypadku braku dostępu do internetu wynagrodzenie miesięczne ulegnie
obniżeniu za okres niedostępności do Internetu (rekompensata).
9. Wykonawca zobowiązuje się, iż cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową,
niezmienną przez cały czas obowiązywania umowy.
10. Jako dzień zapłaty
Zamawiającego.

Strony

ustalają

dzień

uznania

rachunku

bankowego

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub
niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionych faktur VAT.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 5 ust. 1,
2) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu usługi w wysokości 0,25%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, licząc od dnia
następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1
3) za każdy dzień braku dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, po upływie ustalonego czasu na usunięcie usterki, tj. 48 godzin
od zgłoszenia, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3, w wysokości 5 % miesięcznej opłaty
abonamentowej brutto dla danego łącza,
4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust.
1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,
2) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru dostawy przedmiotu
umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokości zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą
być zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany
mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ryczałtowej w sytuacji, gdy
urzędowo zmieniony zostanie podatek VAT.
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3.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w

przypadku

wystąpienia

„siły

wyższej”.

Pod

pojęciem

siły

wyższej

Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec bądź
przeciwdziałać
Wykonawca

skutecznie.

O

obowiązany jest

braku

możliwości

dotrzymania

terminu

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego,

określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na
pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany
jest

następstwem

Wykonawcy.

szczególnych

Ocena,

czy

okoliczności

zachodzą

nie

szczególne

leżących

okoliczności

po

stronie

oraz

czas

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy należy wyłącznie do
Zamawiającego,
3) Zamawiający

dopuszcza

możliwość

przedłużenia

terminu

realizacji

zamówienia w przypadku wydłużenia, za zgodą instytucji finansującej,
terminu realizacji projektu, o którym mowa w tytule oraz § 2 ust. 1
niniejszej umowy. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz
czas przedłużenia należą wyłącznie do Zamawiającego, przy czym okres ten
nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4, niniejszego paragrafu, następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy
§8
Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację
Zamówienia lub jego części Wykonawca odpowiada jak za własne.
§9
1. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez
pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
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§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. 2014 poz. 243).
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
§ 11
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12
Umowę
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

egzemplarzach:

dwa

dla

§ 13
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Miejsca realizacji usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

………………………………….......

………………………………….......

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UMOWY NR ……………………… Z DNIA ………………………..
Miejsca realizacji usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu
Lokalizacje realizacji usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz
z dostawą, montażem i instalacją sprzętu sieciowego z urządzeniami dostępu oraz
niezbędnymi przewodami, złączkami i listwami:

Lp

Nazwa BO
projektu

I

Adres

Ilość i rodzaj sprzętu

JEDNOSTKI PODLEGŁE

1

Świetlica wiejska
w Białej Górze

Biała Góra
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne

2

Świetlica wiejska
w Piekle

Piekło 30
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne

3

Świetlica wiejska
w Koniecwałdzie

Koniecwałd 1
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne
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