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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

UMOWA (projekt) I 

Zawarta w dniu …………2017 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy: 

Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa: 

Zastępca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem – Mieczysław Hajduga 

zwaną dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Matusik, 

a 

……………….. z siedzibą w …………….. , przy ul. …………………….., zarejestrowaną w....................... 

reprezentowaną przez: 

 

– ……………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych 
na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w ramach zapewniania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem ” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki”.  

2. Oprócz świadczenia usługi dostępu do sieci Internet do obowiązków wykonawcy należeć będzie również dostawa, 
montaż, konfiguracja oraz uruchomienie osprzętu sieciowego niezbędnego do świadczenia usługi dostępowej.   

3. Punktu dostępowe obejmują: 
 a.   1 punkt dostępowego dla 3 komputerów przenośnych (laptopy) - punkt dostępowy (router) w 

Urzędzie Gminy 
 b.   8 punktów dostępowych w jednostkach podległych (router w budynkach szkół – po 8 komputerów 

stacjonarnych w jednostce).  
 c.   124 gospodarstwa domowe (komputery stacjonarne posiadają karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 

Mbps, RJ45).  
4. Zakres zamówienia obejmuje  łącznie 3192 jednostek rozliczeniowych 2  (124 gosp. dom. X 24 m-cy + (8+1) jedn. podl. 

x 24 m-cy = 3 192 jednostek rozliczeniowych). Podana ilość jednostek służy jedynie określeniu ilości jednostek niezbędnej 
do ustalenia maksymalnej wartości umowy. Faktyczna ilość jednostek może ulec zmniejszeniu. W tej sytuacji Wykonawcy 
przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych jednostek (iloczynu liczby punktów dostępowych 
oraz liczby miesięcy świadczenia usługi dostępu do Internetu).  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz punktów dostępowych został określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.12.2019r. 

2. Okres świadczenia usługi dostępu do sieci Internet: 24 m-ce (01.01.2018r. do 31.12.2019r.) 

 

§ 3 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 
a) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 
b) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu umowy. 
3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia odbiorczo/nadawcze w lokalizacjach, o których mowa w §1 ust. 3 nin. 

umowy. 
4. Wykonawca ubezpieczy instalację, uruchomienie i skonfigurowanie urządzeń nadawczo/odbiorczych od wszelkich ryzyk. 

mailto:gmina@gminagrodek.pl


Nr zamówienia: IZP.271.1.135.2017 | Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet | 

 

 

| Gmina Gródek nad Dunajcem 

| Gródek nad Dunajcem 54 

| 33-318 Gródek nad Dunajcem 

| tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 

| e-mail: gmina@gminagrodek.pl 
| NIP: 734-348-28-12 

Strona 2 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić usługę dostępu do Internetu najpóźniej w dniu 29.12.2015r. Potwierdzeniem 
zakończenia prac instalacyjnych związanych z montażem osprzętu sieciowego będzie protokół odbioru do którego 
Wykonawcy dołączy wydruk z testów prędkości dostępu do sieci Internet wykonanej na stronie http://www.speedtest.pl/ 
wraz z datą przeprowadzenia i godziną. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności i szybkości działania łącza w różnych godzinach dnia 
(rano, wieczór i w południe) i w różnych dniach tygodnia. 

7. Osobami upoważnionymi do odbioru i realizacji umowy ze strony Zamawiającego są: 
 Pan…………………………………………… ………………. 

8. Osobami upoważnionymi do realizacji umowy ze strony Wykonawcy są: 
 Pan…………………………………………… - ……………………. 

9. Wykonawca świadczyć będzie usługę dostępu do Internetu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r  
10. Cena miesięcznego abonamentu jest stała w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 4.   
11. Jeśli nastąpią przerwy w zapewnieniu dostępu do sieci  - Wartość miesięcznego abonamentu dla danego miesiąca 

świadczenie usługi dostępu do sieci Internet zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni faktycznego 
świadczenia usługi dla danego punktu dostępowego.  

12. Niedostępność usługi dostępu do Internetu jest liczona od chwili odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę do chwili 
powiadomienia Zamawiającego o ponownej dostępności usługi. Gwarantowany czas przywrócenia dostępności usługi – 
48 godzin od chwili odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca zapewni punkt przyjmowania zgłoszeń o awarii co najmniej 7h dziennie, w ciągu 5 dni roboczych, w 
godzinach od 10:00 do 17:00 i poinformuje o tym beneficjentów. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za całość przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w trakcie obowiązywania 
umowy w wysokości ……………… zł (słownie: ………….. zł) stanowiące 50% ceny ofertowej brutto. Wartość jednostki 
rozliczeniowej wynosi: …………………………….. brutto (50% ceny ofertowej).  

2. Wynagrodzenie płacone przez Zamawiającego obejmuje realizację usługi o parametrach: download – minimum …..Mb/s,  
upload – minimum …………b/s (50% prędkości określonej w ofercie).   

3. Wynagrodzenie za pozostałą prędkości transferu (50% prędkości określonej w ofercie) zobowiązany będzie zapłacić 
Beneficjent/Odbiorca na podstawie indywidualnie wystawionej na niego faktury przez Wykonawcę (max 50% ceny 
ofertowej brutto) z uwzględnieniem ust. 6 i 8.   

4.  Od drugiego okresu rozliczeniowego (luty 2016) do faktury wystawionej na Zamawiającego, Wykonawca dostarczał 
będzie zestawienie faktur wystawionych na odbiorców (beneficjentów) lub ich skany za poprzedni okres rozliczeniowy z 
informacją czy faktury zostały zapłacone.  

5. Jeżeli odbiorca (beneficjent) nie będzie wywiązywał się z obowiązku zapłaty faktury, Wykonawca będzie miał prawo 
obniżyć parametry usługi do wartości określonych w ust. 2 od następnego okresu rozliczeniowego.  

6. Wynagrodzenie za dostęp do sieci Internet będzie płatne co miesiąc po upływie miesiąca rozliczeniowego na podstawie 
faktur częściowych.  

7. Wartość wystawianej co miesiąc faktury częściowej stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej oraz ilości jednostek 
rozliczeniowych (maksymalnie 133 jedn.) 

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia jej wystawienia.  

9. Należności Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, do której będzie Wykonawca załączy 
oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 10.  

10. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 6 

Kary umowne 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony opierają na zasadzie kar 
umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 2% miesięcznej opłaty brutto za 
świadczenie usługi dostępu do Internetu dla danego łącza, za każdy dzień przekroczenia terminu na 
usunięcie niedostępności usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,05% wartości umowy brutto za każdy 
dzień zwłoki w uruchomieniu usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie 
od umowy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy 
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1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 
ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 
14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową- w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 30 dni od 

upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana jest do 

zapłaty stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy. 
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa 
w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez strony na zasadach 
ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

8. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia określonego w §4.  

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni 
kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy. 
3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył 

w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę. 
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. 

Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 
dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany 
wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą. 

8. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej umowy.  
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje 

działania lub zaniechania.  
10. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń 

finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 

 

§ 9 

Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony 

poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej 

innej zmianie w działalności wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego 

obowiązku wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
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§ 11 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tylko i 

wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji, której nie można było 
wcześniej przewidzieć lub gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany lokalizacji - adresów punktów dostępowych w przypadku rezygnacji 
lub wykluczenia beneficjentów/odbiorców ostatecznych z udziału w projekcie. W takiej sytuacji Zamawiający wskaże nową 
lokalizację, a Wykonawca dokona nieodpłatnie sprawdzenia możliwości technicznych zapewnienia w nowej lokalizacji 
dostępu do Internetu. W przypadku gdy taka możliwość będzie istniała Wykonawca dokona montażu oraz konfiguracji 
osprzętu sieciowego i uruchomi usługę dostępu do Internetu w terminie 14 dni. W przypadku gdy w nowej lokalizacji 
Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić dostępu do Internetu Zamawiający wskaże kolejne lokalizacje lub zakres 
umowy w zakresie usługi świadczenia dostępu do Internetu zostanie ograniczony.  

 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą 
rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu 
sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje wykonawca, 3 zamawiający. 

 

 

…………………………       …………………… 

(Wykonawca)        (Zamawiający 
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