Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA nr CRU/......./Z/2014
(wzór)
zawarta w dniu .........………... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę
oraz
Zastępcę Dyrektora – Małgorzatę Mruszczyk
a
....................................................................................................
z siedzibą ........................................................................................................
NIP: ………………………, REGON: …………………. .
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ….................................................
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu
dla 130 Uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, w związku z koniecznością zachowania trwałości
ww. projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) zapewnić stały dostęp do sieci Internet 130 Użytkownikom (24 godziny na dobę
siedem dni w tygodniu) na terenie miasta Częstochowy. Listę adresową odbiorców
Internetu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, stanowiący jej integralną
część;
2) zapewnić minimalną prędkość pobierania danych w wysokości …....... Mbps, bez
limitu transferu danych skutkującym brakiem dostępu do Internetu lub naliczaniem
dodatkowych opłat. Limit, po którym nastąpi obniżenie prędkości transferu danych
wynosi …... GB (w przypadku oferty z nielimitowanym transferem danych § 1 ust. 2
pkt 2 umowy przyjmuje brzmienie: zapewnić minimalną prędkość pobierania danych
w wysokości …....... Mbps, z nielimitowanym transferem danych);
3) dostarczyć pod wskazane w załączniku nr 1 do Umowy adresy Uczestników projektu
urządzenia dostępowe do Internetu, wyposażone w oprogramowanie zarządzające
połączeniem z Internetem, współpracujące z systemami Windows XP/7/8,
monitorujące stan i czas trwania połączenia oraz ilości przesyłanych danych.
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3.

4.
5.
6.

7.

Wszystkie dostarczone urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu muszą być
fabrycznie nowe i posiadać świadectwa homologacji.
4) zapewnić telefoniczny dostęp do pomocy technicznej, tj. do Biura Obsługi Klienta,
zwanego w dalszej części umowy BOK, czynnego co najmniej w dni robocze
w godzinach 800– 1800
Zamawiający przewiduje możliwość przeniesienia miejsca świadczenia usługi dostępu do
Internetu poszczególnym jego odbiorcom (Uczestnikom projektu) w inną lokalizację
w obrębie Miasta Częstochowy lub zmianę uczestnika projektu na osobę z listy
rezerwowej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem, wynajęciem czy leasingiem
urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu.
Wykonawca skonfiguruje urządzenia dostępowe i przeszkoli z konfiguracji
osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
W celu instalacji urządzeń dostępowych do Internetu, Wykonawca zobowiązany jest
samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku
i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz niezbędnych ustaleń technicznych w celu
podłączenia łącza, o ile będą wymagane.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru urządzeń łączności
bezprzewodowej wraz z hasłami dostępu do Internetu. Protokół odbioru zostanie
sporządzony w terminie pięciu dni roboczych od daty aktywowania usługi we wszystkich
punktach odbioru.
§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) ponoszenia odpowiedzialności za utratę, braki w kompletności lub uszkodzenia
dostarczanych urządzeń do czasu ich odbioru przez Zamawiającego,
2) wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością w pełnej zgodzie ze
specyfikacją istotnych
warunków zamówienia,
postanowieniami
Umowy,
a w szczególności do kompletnego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, za co ponosi odpowiedzialność,
3) ponoszenia odpowiedzialności za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi przedmiotu Umowy do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego,
4) zapewnienia minimalnej prędkości transmisji danych o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
Umowy, niezależnej od innych użytkowników,
5) nieodpłatnego usuwania uszkodzeń powstałych z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego,
6) udzielenia pełnej gwarancji na poprawność działania łącza w czasie trwania Umowy,
7) udostępnienia Zamawiającemu numeru telefonu do BOK wraz z podaniem numerem
faksu oraz adresem poczty elektronicznej, dostępnym co najmniej w dni robocze
w godzinach 800– 1800
8) przeniesienia (na wniosek Zamawiającego) usługi dostępu do Internetu we wskazane
przez Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Częstochowy w przypadku zmiany
lokalizacji instalacji łącza internetowego. Czynność tę Wykonawca zobowiązuje się
wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający nie
poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
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1) wykorzystywania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami
prawidłowej eksploatacji,
2) zawiadamiania Wykonawcy o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Internetu
lub w udostępnionych przez Wykonawcę urządzeniach,
3) nie wykonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw i modernizacji urządzeń,
4) udostępniania pracownikom Wykonawcy pomieszczenia w celu instalacji urządzeń
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, ich naprawy oraz konserwacji,
5) w razie aktu wandalizmu (celowego, świadomego działania na szkodę Wykonawcy)
w wyniku, którego zniszczeniu ulegnie sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu,
Zamawiający z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych będzie
egzekwował od uczestnika projektu (użytkownika Internetu) zwrot kosztów
ewentualnej naprawy lub równowartość zakupu nowego sprzętu.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdej zmianie
mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności o zmianie danych
teleadresowych lub osób upoważnionych do kontaktu między stronami Umowy.
§ 3.
1. Za przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 Zamawiający płacił będzie Wykonawcy
opłatę miesięczną (abonament) w wysokości ….............. zł brutto (słownie złotych:
…...........................................................................), w tym 23 % VAT w kwocie
…................ zł (słownie złotych: …...............................................................).
2. Podana w ust. 1 cena brutto jest stała i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy i instalacji urządzeń
odbiorczych, obsługi serwisowej, napraw oraz wszelkie nieprzewidziane koszty związane
z ich eksploatacją.
3. Suma opłat z tytułu realizacji niniejszej Umowy wyniesie łącznie ....................... zł brutto
(słownie złotych: ................................................................................................).
4. Na realizację Umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie MOPS na lata
2014-2016: dział …......./ rozdział …........../ § …..............
5. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany Umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Wykonawcy.
§ 4.
1. Opłaty abonamentowe będą płacone przez Zamawiającego w terminach miesięcznych na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę z datą 10 - go dnia miesiąca za
miesiąc bieżący.
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści
faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać oryginał faktury VAT listem poleconym na adres
siedziby Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności,
a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT
zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
4. Za termin zapłaty uznaje się:
a) dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, jeżeli obciążenie rachunku
nastąpiło przed upływem terminu płatności,
b) dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli obciążenie rachunku
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Zamawiającego nastąpiło po dniu, na który przypadał termin płatności.
§ 5.
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:
1) dostawa urządzeń umożliwiających rozpoczęcie świadczenia usługi, skonfigurowania
oraz sprawdzenia poprawności ich działania w nieprzekraczalnym terminie do
30.09.2014 r.
2) świadczenie usługi dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy kalendarzowych
liczony od dnia 01.10.2014 r.
§ 6.
1. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym do
podpisania protokołów, o których mowa w Umowie, są:
a) …………………………, e-mail:...…………………, telefon: ……………………,
b) …………………………, e-mail:...…………………, telefon: ……………………,
lub inna osoba wskazana pisemnie przez Wykonawcę.
2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi za realizację Umowy, w tym do
podpisania Protokołów, o których mowa w Umowie, są
a) …………………………, e-mail:...…………………, telefon: ……………………,
b) …………………………, e-mail:...…………………, telefon: ……………………,
lub inna osoba wskazana pisemnie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
1.
2.
3.

4.

§ 7.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone
urządzenia dostępowe do Internetu.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru urządzeń dostępowych, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne
urządzeń dostępowych, na zasadach określonych w § 8 Umowy. W okresie objętym
gwarancją, w przypadku trzech nieskutecznych napraw Wykonawca zapewnia wymianę
dostarczonego urządzenia na nowe wolne od wad.
Ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy wyłączone są uszkodzenia i awarie powstałe
z winy Użytkowników Internetu (Uczestników projektu).

§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii i wad przedmiotu umowy, w terminie do
48 godzin (dni robocze) od momentu telefonicznego lub pisemnego (np. faksem,
e-mailem) zgłoszenia awarii przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zapewni gotowość służb technicznych do usunięcia awarii oraz usterek od
poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, termin ten może
zostać przedłużony.
3. W przypadku braku dostępności do Internetu z winy Wykonawcy, Zamawiającego będzie
zwolniony z części opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do czasu trwania przerwy.
4. W przypadku konieczności wymiany/naprawy urządzenia dostępowego Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie na czas trwania wymiany/naprawy sprzęt
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zastępczy o parametrach nie gorszych od dostarczonego w ramach niniejszej Umowy.
Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności
działania łącza internetowego.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie
wymienionym w ust. 1, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu
podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.
6. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem związanym z naprawą oraz koszty
związane z ewentualną wymianą sprzętu ponosi Wykonawca.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający
ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu
48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % niezrealizowanego łącznego
wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy następujących kar za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy:
a) 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 3 ust. 3 Umowy,
za każdy dzień zwłoki w realizacji Umowy w zakresie dostarczenia urządzeń
dostępowych lub rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Internetu,
b) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii lub naprawy gwarancyjnej
wymienionego w § 8 ust. 1 Umowy – 0,2 % wysokości miesięcznej opłaty
abonamentowej określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w dostępie
do Internetu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 niniejszej Umowy,
c) w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia
dostępowego, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy – 0,5 % wartości sprzętu objętego
naprawą za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 50 % jego wartości,
3. Kary umowne określone w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu oraz mogą być
naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
4. Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności gdyby na
skutek niezachowania trwałości Projektu, Zamawiający zobowiązany był do zwrotu
dofinansowania Projektu.
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej Umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem zdarzenia siły wyższej określonej w § 10 Umowy, lub też w przypadku
zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
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§ 10.
1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy
nie może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli
przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, których Strony nie
mogły przewidzieć, ani im zapobiec i są przez Strony niemożliwe do pokonania poprzez
działanie z należytą starannością, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny,
mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.
3. Na skutek siły wyższej terminy określone w Umowie przedłużają się o czas trwania siły
wyższej, pod warunkiem dostarczenia drugiej Stronie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, oświadczenia
potwierdzającego zaistnienie siły wyższej ze wskazaniem miejsca, czasu trwania i opisem
zdarzenia oraz posiadanych dokumentów potwierdzających jej wystąpienie, w tym
wystawionych przez właściwy organ administracji publicznej (dokumentem tym może być
również akt normatywny).
§ 11.
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawców
następujący zakres usług ............................................., natomiast pozostały zakres
będzie wykonywał osobiście / wykona przedmiot umowy osobiście.
2. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji Umowy przez Podwykonawców, tylko
wówczas , gdy zostało to wyraźnie zastrzeżone w ofercie.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawcę Umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej Umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą
których będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej Umowy – stosownie do
art. 474 k. c. Odpowiedzialność Wykonawcy i Podwykonawcy wobec Zamawiającego ma
wówczas charakter solidarny.
5. Realizacja części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
§ 12.
Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być
zbywane w drodze cesji.
§ 13.
1. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z przyczyn dotyczących Wykonawcy:
1) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów,
określonych w § 5 niniejszej Umowy, trwającego dłużej niż 5 dni roboczych;
2) za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku gdy:
a) Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia postanowień Umowy i nie
naprawi naruszenia w ciągu 7 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego
do usunięcia lub zaniechania naruszenia, jak również w sytuacji gdy brak
dostępu/awarie/niesprawności (rozumiane zarówno łącznie jak też alternatywnie)
w dostępie do Internetu na zasadach określonych w umowie są tak częste lub
długotrwałe, że mogą stanowić zagrożenie dla zachowania trwałości Projektu.
b) Wykonawca zleca bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części
osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego.
§ 14.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 2-3.
2. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy naruszająca art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Aneksu do Umowy nie sporządza się w następujących przypadkach:
a) zmiana adresu korespondencyjnego lub zmiana rachunku bankowego Stron,
b) zmian osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
c) przeniesienia miejsca świadczenia usługi dostępu do Internetu poszczególnym jego
odbiorcom (Uczestnikom projektu) w inną lokalizację w obrębie Miasta Częstochowy
lub zmiany uczestnika projektu na osobę z listy rezerwowej,
W razie wystąpienia powyższych przypadków stosowne postanowienia Umowy ulegają
zmianie automatycznie.
1.

§ 15.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją Umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 16.
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca.
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Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – lista adresowa odbiorców Internetu
Załącznik nr 2 - protokół odbioru.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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