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                                                                                                                        Załącznik Nr 3 
 IR.271.1.169.2015 
 

UMOWA NR  …..…/UP/15  (wzór) 
 

zawarta w dniu .................... 2015 roku pomiędzy Gminą Warka z siedzibą w Warce, Pl. St. 
Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, powiat grójecki, NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 
zwanym w treści umowy  Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Pana Dariusza Gizkę – Burmistrza Warki  
 
a Firmą / Panem/Panią : 
......................................................................................................... 
NIP  ................................, REGON ........................ , zwaną w treści umowy Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 
1. ..............................................   -   
o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Na podstawie zapytania ofertowego Wykonawca na potrzeby projektu „ Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka”  realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion zobowiązuje się do świadczenia usługi stałego 

dostępu do Internetu wraz z dostawą, montażem i serwisem sprzętu potrzebnego do 

świadczenia usługi dla 2 beneficjentów ostatecznych, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

……... . 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia : 

1) Dostępu do Internetu dla 2 gospodarstw domowych z terenu Gminy Warka 

• uruchomienia usługi dostępu do Internetu dla 2 gospodarstw domowych ( w każdym z 
gospodarstw znajdzie się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego 
postępowania przetargowego), 

• dostawy, montażu i konfiguracji sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi, 
• instalacji i konfiguracji oprogramowania 
• świadczenia usługi serwisowej 

 
W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze 
świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). 
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2) Charakterystyki usługi: 

Parametry techniczne minimalne: 

• stały lub mobilny dostęp do sieci Internet, 
• transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1 Mb/s, 
• transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbps, 
• bez limitu danych 

Okres świadczenia: 

• od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi nie wcześniej jak od 
01.11.2015r. i nie później jak 01.12.2015r. 

• 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu  
• do dnia 31 grudnia 2015 r. 

3) Serwisu:   

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na 
następujących warunkach:  

• czas reakcji serwisu  w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od momentu 
zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 6 godzin 

•  czas reakcji serwisu  w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od 
momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 12 godzin 

• czas reakcji serwisu  w soboty,  niedziele i święta max 7 godziny od momentu 
zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 14 godzin 

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych 
telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.  

Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na 
wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. Czynność ta 
będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.  

4) Zainstalowania w komputerach wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej, 
oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce 
komputerowej spełniającego poniższe wymagania: 

- wskazujący połączenia z siecią 
- określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych  
- diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na 
ekranie monitora  
- zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci 
przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu. 
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3. Sprzęt instalowany ma być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży 
producenta. 

4. Sprzęt dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi wykonawca we wskazanych przez 
Zamawiającego lokalizacjach na terenie Gminy Warka. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z dostawcą laptopów (wybranym w 
odrębnym postępowaniu przetargowym) w poszczególnych lokalizacjach. 

 
§ 2 

Terminy 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 31.12. 2015 roku 

oraz jak w § 1 ust.2 pkt 2 i 3. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy tj. „Świadczenia usługi stałego 
dostępu do Internetu wraz z dostawą, montażem i serwisem sprzętu potrzebnego do 
świadczenia usługi dla 2 beneficjentów ostatecznych” w ramach realizacji projektu 
pod nazwą:  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 
wynagrodzenie w wysokości do kwoty: ……….….. złotych brutto  
(słownie: ………………… ……………….………………………… złotych brutto)  w 
tym obowiązujący podatek VAT (….%),  
 z tym, że cena jednostkowa netto za miesięczny abonament zgodnie z ofertą wynosi : 
…………………….. złotych netto 
(słownie: ………………… ……………….………………………… złotych netto) 

 
2. Płatności za świadczenie usługi będą realizowane każdorazowo po okresie miesiąca 

kalendarzowego prawidłowo prowadzonej usługi, z tym że należność za miesiąc 
grudzień 2015r. będzie zafakturowana i zapłacona łącznie z należnością za miesiąc 
listopad 2015r. Za niepełny miesiąc należności będą naliczane proporcjonalnie do liczby 
dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu. Faktury 
płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu do 30 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.  

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wskazanego w niniejszym 
paragrafie jest przedłożenie przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia, jakie 
przypada podwykonawcom, wykonującym na zlecenie Wykonawcy roboty lub inne 
czynności związane z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy. 
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§ 4 

Odbiory 

1. Wykonawca sporządzi protokoły przekazania i odbioru przedmiotu umowy   
z wyspecyfikowaniem parametrów poszczególnych urządzeń, ilości sztuk itp. dla 
poszczególnych lokalizacji. Protokoły po podpisaniu przez strony (beneficjenta 
ostatecznego i Wykonawcę) będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury/faktur za 
dostawę wraz z uruchomieniem dostępu do internetu. 

2. Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w czasie obowiązywania 
umowy przekaże Zamawiającemu dane z rejestru zgłoszeń  usterek w zakresie dostępu 
do internetu na żądanie Zamawiającego przekazane na piśmie, faksem, telefonicznie lub 
drogą elektroniczną. 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie:  
................................................................................................................................................. . 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego będzie:  
……………………………………………………………………………………….. 

 

§ 6 

Kary umowne 

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać 
je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz 
następujących wysokościach : 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości  10 % wynagrodzenia umownego, 

b) za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 500,00 
złotych, 

c) za każdy dzień opóźnienia w opiece serwisowej w wysokości 100,00 złotych. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości  
10% wynagrodzenia umownego, 

b) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności 
nieterminowych – publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.                         

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach, gdy  
Wykonawca nie realizuje zadań objętych niniejszą umową. 

4. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych 
usług przez podwykonawców.  

 
§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany. 
 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
zakresie: 
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 
zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

b) z powodu wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed 
zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, prac, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
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d) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia, 
e) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 
f) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez 

niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

g) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi 
zmiana przepisów podatkowych,  

h) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 
stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
chwili zawarcia umowy, 

j) z powodu braku technicznych możliwości wykonania pierwszego uruchomienia nie 
będącego winą Wykonawcy. 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

  § 12 
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 13 

Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych 
Wykonawcy. 
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§ 14 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty : 

1. Oferta Wykonawcy; 

 

 

 

 Wykonawca :        Zamawiający : 

 

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

 


