Załącznik nr 3 do zapytania cenowego

WZÓR UMOWY NR ZRP.2600.34.2015
zawarta w dniu …………………….. r. roku w Toszku pomiędzy:
Gminą Toszek
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), reprezentowaną przez:
Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i w następstwie złożonej
oferty, tym samym niniejsza umowa nie podlega przepisom w/w Ustawy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest instalacja oraz świadczenie usługi bezprzewodowego
(mobilnego) dostępu do sieci Internet, zgodnie z poniższą specyfikacją:
a) Zapewnienie 30 sztuk modemów podłączanych przez USB, posiadających złącze
na podłączenie w razie potrzeby anteny zewnętrznej, dostawca zapewni także
sterowniki do tychże modemów i oprogramowanie zarządzające połączeniem
internetowym, monitorujące stan połączenia, czas trwania i ilość przesłanych danych,
dedykowane dla systemów operacyjnych min. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
b) Dostarczona usługa powinna być świadczona nieprzerwanie 24 h na dobę 7 dni
w tygodniu.
c) Usługa musi być realizowana w technologii zapewniającej maksymalną, możliwą
w danych warunkach, prędkością transferu danych jednak nie mniejszą niż download
1 Mbit/s, upload 256 kbit/s.
d) Zamawiający dopuszcza ustalenie limitu danych pobierania z Internetu, jednak nie
mniej niż 30 GB miesięcznie. Zamawiający wymaga by po przekroczeniu limitu
danych, Internet działał nieprzerwanie dopuszczając zmniejszenie jego prędkości
poniżej wymaganej prędkości minimalnej.
e) Po wykorzystaniu miesięcznego limitu transferu danych przez użytkownika,
dostawca mobilnego Internetu nie może naliczyć dodatkowych opłaty
dla Zamawiającego, a dostęp do Internetu do końca okresu rozliczeniowego nie może
zostać zablokowany.
f) Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów jednostkowych
dla poszczególnych kart SIM. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez
Wykonawcę do umowy załączników z wyszczególnionymi jednostkowymi numerami
kart SIM, które będą stanowiły integralną część umowy.
g) Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie w ramach przedmiotowej umowy
wyłącznie transmisji danych dla każdej z 30 kart Sim, które mają zapewniać dostęp
do Internetu, z wykluczeniem innych usług np. takich jak połączenia głosowe,
wiadomości sms/mms, roaming międzynarodowy.
h) Techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy.
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2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie silami własnymi/ powierzy
podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym
zakresie………………………………………………………………...............................................
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy wykonany
zostanie z zachowaniem należytej staranności.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy, tj. od dnia ….… r. do dnia ….… r.
§4
1. Wykonawca dokona podłączenia sygnału internetowego do zestawów komputerowych
użytkowników końcowych. Wykaz miejsc zamieszkania użytkowników końcowych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Poprzez podłączenie sygnału internetowego Zamawiający rozumie realizację prac
technicznych,
montażowych,
konfiguracyjnych
oraz
instruktażowych
wraz
z sprawdzeniem poprawności działania usługi.
3. W kwestii technicznego montażu Wykonawca będzie się kontaktował z użytkownikiem
końcowym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi
dostępu do Internetu w terminie do dnia ………………….. r. /7 dni od daty podpisania umowy/
5. Ustalenia konkretnych terminów uruchomienia usługi dostępu do Internetu
poszczególnych użytkowników ostatecznych Wykonawca dokona na własny koszt
i ryzyko.
6. Użytkownik końcowy nie będzie podpisywał żadnej dodatkowej umowy z dostawcą
usługi dostępu do sieci Internet.
§5
1. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu
przedmiotu umowy w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań
Wykonawcy, w tym przekazanie informacji dotyczących uczestników projektu,
dla których świadczone będą usługi objęte niniejszą umową.
3. Dla celów związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają
następujące
osoby
upoważnione
do
wzajemnych
kontaktów,
konsultacji
i uzgodnień merytorycznych oraz adresy i numery do przekazywania korespondencji:
ze strony Zamawiającego:
Piotr Łazaj - Referent
Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
tel.: (32) 237-80-20, fax: (32) 237-80-20
e-mail: admin@toszek.pl
ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………

2/8

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
brutto: ……………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………)
w tym netto: ………………………… zł
i obowiązujący VAT: ………… zł, tj. ……. %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Szczegółowy asortyment, ilości oraz cenę jednostkową określa załącznik nr 2, stanowiący
integralną część niniejszej umowy.
Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegała zmianom przez cały okres
obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie za instalacje i uruchomienie dostępu do sieci Internet płatne będzie na
podstawie wystawionej faktury VAT na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180
Toszek (NIP 9691605695), w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg
terminu płatności liczony będzie od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Wynagrodzenie za świadczenie usługi dostępu do Internetu płatne będzie miesięcznie
w wysokości brutto …….… zł (w tym netto …………. zł i obowiązujący podatek
VAT …….. zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie każdorazowo na podstawie
wystawionej faktury VAT na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek (NIP 9691605695), w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym
Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (fakturach) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano
termin określony w niniejszej umowie.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszelkie awarie i usterki
uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu i korzystanie z sieci
Internet w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego
pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
3. W przypadku urządzeń wykazujących się dużą wadliwością (więcej niż trzy awarie
w okresie jednego miesiąca uniemożliwiające prawidłową pracę) Wykonawca
zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy na nowy, wolny od wad w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej awarii
uniemożliwiającej jego pracę.
4. Naprawy gwarancyjne lub wymiany sprzętu na nowy wykonywane będą bezpośrednio
w miejscu świadczenia usługi.
5. Koszty dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca będzie świadczył nieodpłatną pomoc techniczną w postaci infolinii dostępnej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
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§8
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
Zamawiającego oraz przedmiotu umowy, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio
w związku lub przy okazji realizacji umowy.
2. Zachowanie w tajemnicy nie wyłącza możliwości ujawnienia takich informacji
wspólnikom, pracownikom i doradcom, jednakże wymaga to uprzedniego
poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji
i zobowiązania ich do zachowania poufności.
3. Naruszenie klauzuli poufności przez wspólników, pracowników i doradców
którejkolwiek ze Stron, będzie traktowane jako naruszenie dokonane przez tą Stronę.
4. Zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie narusza ujawnienie informacji dotyczących
realizacji prac, które są objęte niniejszą umową:
a) dostępnych publicznie,
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
c) co do których uzyskano pisemną zgodę Zamawiającego,
d) których ujawnienie wobec uprawnionych podmiotów jest wymagane przepisami
prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.).
§9
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia w uzgodnionym
terminie z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu innych przeszkód, których nie
mógł usunąć mimo dołożenia należytej staranności.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, gdzie jedna ze stron nie będzie w stanie wykonać
jakiegokolwiek obowiązku nałożonego na nią niniejszą umową, niewykonanie tego
obowiązku nie będzie powodowało rozwiązania niniejszej umowy. Przez „siłę wyższą”
należy
rozumieć
wydarzenie
zewnętrzne,
nieprzewidywalne,
niemożliwe
do zapobieżenia i poza kontrolą Stron umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
3. Strony ustalają, że jeżeli jedna ze stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub części
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ze względu na zaistnienie zdarzenia
siły wyższej, to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej zobowiązań będzie zawieszony
aż do momentu ustania działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.
4. Strona powołująca się na niemożliwość wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy ze względu na przypadek siły wyższej zobowiązana jest:
a) natychmiast poinformować drugą stronę w formie informacji wysłanej drogą
elektroniczną o charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie
trwania tego zdarzenia;
b) niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia a następnie
usunięcia tej sytuacji oraz w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki.
We wszystkich przypadkach zaistnienia siły wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia
kroków zmierzających do rzetelnego oszacowania skutków zdarzeń spowodowanych siłą
wyższą.
§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za niedotrzymanie terminu
określonego w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony
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3.

4.

5.
6.

od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni,
Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 11 ust. 3 tiret 2 umowy.
c) w wysokości 3,5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego
§ 6 ust. 4 za niedotrzymanie terminu określonego w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin
powinien być dotrzymany
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy – za rozwiązanie lub
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania
na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust. 2 i 3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych
z faktury za przedmiot umowy.
Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie
za przedmiot umowy w wysokości określonej w § 6 ust. 1 umowy w kwocie
uwzględniającej należny podatek VAT.
§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
 wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu
odstąpienia.
2. Jeżeli działanie siły wyższej, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy trwa przez okres dłuższy
niż jeden miesiąc począwszy od momentu jej wystąpienia, każda ze Stron może rozwiązać
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia,
chyba że Strony zgodnie postanowiły utrzymać umowę w mocy.
3. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w sytuacji:
 nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych umową
bez uzasadnionych przyczyn lub przerwania ich z własnej winy, a przerwa ta trwa
dłużej niż 7 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania Zamawiającego
na piśmie. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewypłacenia
Wykonawcy wynagrodzenia umownego.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
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§ 13
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotem
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz w sprawach
procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

Załączniki:
1. Wykaz punktów adresowych.
2. Formularz cenowy.
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Załącznik nr 1 do umowy nr ZRP.2600.34.2015

Wykaz punktów adresowych
Lp.

Miejscowość

Ulica

1.

44-120 Paczyna

ul. Leśna

2.

44-120 Pniów

ul. Górna

3.

44-120 Pniów

ul. Młyńska

4.

44-120 Pniów

ul. Parkowa

5.

44-180 Ciochowice

ul. Szkolna

6.

44-180 Ciochowice

ul. Wiejska

7.

44-180 Kotulin

ul. Gliwicka

8.

44-180 Kotulin

ul . Szklarnia

9.

44-180 Płużniczka

ul. Wiejska

10.

44-180 Proboszczowice

ul. Nogowczycka

11.

44-180 Sarnów

ul. Wiejska

12.

44-180 Toszek

ul Głowackiego

13.

44-180 Toszek

ul. Gromadzka

14.

44-180 Toszek

ul. Gustawa Morcinka

15.

44-180 Toszek

ul. Karola Miarki

16.

44-180 Toszek

ul. Rynek

17.

44-180 Toszek

ul. Strzelecka

18.

44-180 Toszek

ul. Wielkowiejska

19.

44-180 Toszek

ul. Wolności

* Wykaz punktów adresowych, którym ma być świadczona usługa dostępu do Internetu
zawiera jedynie wskazanie miejscowości i ulicy, na której realizowana będzie usługa. Podanie
dokładnych adresów ze wskazaniem numeru lokali nie jest możliwe ze względu na ochronę
danych osobowych uczestników projektu. Wykaz zawiera jedynie 19 pozycji, ponieważ
kilkoro z Beneficjentów zamieszkuje na tej samej ulicy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany adres na terenie
Gminy Toszek w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu użytkownika końcowego
lub zmiany użytkownika końcowego.
Zamawiający:

Wykonawca:

..................................................

..................................................
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Załącznik nr 2 do umowy nr ZRP.2600.34.2015

Formularz Cenowy

Lp.

Ilość
sztuk/
miesięcy

Rodzaj asortymentu

1.

Dostawa
i
umożliwiające
Internet

instalacja
podłączenie

sprzętu
do sieci

2.

Świadczenie usługi bezprzewodowego
(mobilnego) dostępu do sieci Internet

Cena
jedn.
netto za
sztukę/
miesiąc (zł)

Wartość
netto
(zł)

Podatek
VAT
(%)

Wartość
podatku
VAT
(zł)

30

12

RAZEM

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..
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Wartość
brutto
(zł)

