Załącznik Nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w Bierawie w dniu …………………… r. w……………… pomiędzy:
……………………………………., ul. ………………… , …………………………………,
NIP ……………………, Regon……………………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
2. ………………………………..
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
………………………………. z siedzibą w …………………, ul. ………………..
NIP ………………….
zarejestrowaną w …………………………. pod nr ……………………………. ...
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………- ………………………..
2. ……………………………………………- ………………………..
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
dalej zwane „Stronami”
o następującej treści:
§1
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
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§2
1. Przedmiotem umowy jest:
a) sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz udzielenie
24 m-ce gwarancji na dostarczony sprzęt (98 zestawów komputerowych),
b) instalacja sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją,
c) instalacja Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych,
d) kurs podstawowy obsługi komputera i Internetu (dla 40 osób),
e) serwis sprzętu u 40 Beneficjentów Ostatecznych i 8 jednostek podległych (1 serwis pod
koniec projektu),
f) dostarczenie Internetu dla 40 Beneficjentów Ostatecznych i 8 jednostek podległych
przez okres 9 miesięcy,
g) wsparcie techniczne dla 40 Beneficjentów Ostatecznych przez okres 9 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu pn.: ,,Połączeni cyfrowo w gminie
Bierawa" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [dalej zwanego:
„Projekt”].
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy:
1) jest fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad,
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
3) jest w pełni zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą
Wykonawcy, a także spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy
o systemie oceny zgodności.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy oraz nośniki, na których
utrwalono oprogramowanie do miejsca przeznaczenia maksymalnie do 30 dni od dnia
podpisania umowy.
2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego
(drogą pisemną lub elektroniczną za potwierdzeniem odbioru), o planowanym terminie
dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy Zamawiającego.
3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda:
1) instrukcje użytkowania w języku polskim,
2) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie,
4. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru
w miejscu przeznaczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu komputerowego oraz nośników nastąpi na podstawie protokołu odbioru,
sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego, niezwłocznie po przyjęciu
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i sprawdzeniu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
6. Jeżeli dostarczony sprzęt komputerowy lub oprogramowanie będzie niezgodny z ofertą
Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca odbierze dostarczony
sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie z miejsca przeznaczenia, do którego sprzęt
został dostarczony na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad oraz zgodne ze złożoną
Ofertą, w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia
tego faktu. Za dzień roboczy uważa się zarówno w niniejszym ustępie, jak i w całej umowie
każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym
w Ofercie.
8. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie: wykonania przyłączy
telekomunikacyjnych, uruchomienie połączeń sieciowych oraz aktywacja usługi dostępu
do Internetu dla wszystkich uczestników projektu, określa się na 30 dni od dnia podpisania
umowy o udzielenie zamówienia w danej części.
10. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie: świadczenie usług dostępu do Internetu,
serwis urządzeń sieciowych i zarządzanie połączeniami określa się na okres 9 miesięcy od
dnia zakończenia prac wskazach w pkt. 1, przez co Zamawiający rozumie właściwe
świadczenia usługi udostępnienia Internetu poprzez możliwości swobodnego korzystania
z przyłączy przez uczestników projektu.
11. Świadczenie usług przed terminem wskazanym w ust. 2 będzie traktowane przez
Zamawiającego jako łącza testowe i nie podlegają opłatom ze strony Zamawiającego.

§4
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy jest objęty gwarancją na warunkach nie
gorszych niż ujęte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,
W przypadku odmowy świadczenia przez producenta usług z tytułu gwarancji na
warunkach ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub świadczenia
gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na Wykonawcę,
który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na warunkach nie
gorszych niż ujęte w Załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy
z należytą starannością.
Techniczne warunki dostarczenia usługi (w tym zbadanie warunków do instalacji
Internetu) pozostają w gestii Wykonawcy.
Termin instalacji sprzętu oraz uruchomienia Internetu w poszczególnych lokalizacjach
musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca zapewni aby dostarczony zestaw urządzeń był skonfigurowany w sposób
umożliwiający pracę po zaniku zasilania i ponownym jego podłączeniu.
Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego protokoły odbioru:
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a. Indywidualne Protokoły Odbioru uruchomienia usługi świadczenia dostępu do Internetu w
danej lokalizacji wraz z odbiorem przez Beneficjenta Ostatecznego oraz przedstawiciela
jednostki podległej dostarczonych urządzeń towarzyszących, zapewniających ten dostęp,
b. Końcowy (Zbiorczy) Protokół Odbioru usługi świadczenia dostępu do Internetu na
podstawie podpisanych Indywidualnych Protokołów Odbioru
c. Załącznik do Końcowego (Zbiorczego) Protokół Odbioru w postaci haseł dostępu
niezbędnych do nawiązania połączenia z Internetem,
d. Indywidualne Protokoły Odbioru zostaną sporządzone i podpisane przez wszystkie strony
bez zastrzeżeń w dniu aktywacji łącz internetowych u danego Beneficjenta Ostatecznego
oraz w jednostce podległej Zamawiającego
e. Końcowy (Zbiorczy) Protokół Odbioru zostanie sporządzony w terminie max. siedmiu dni
od daty aktywowania usługi dostępu do Internetu u wszystkich Beneficjentów
Ostatecznych i jednostek podległych , i podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.
9. Zamawiający podpisuje Umowę z Wykonawcą na całość przedmiotu Umowy i realizacja
wynagrodzenia z Podwykonawcą należy do Wykonawcy.
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
obciążać będą ewentualne koszty mogące wynikać na skutek zaniechania.
11. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.
§5
1. Wykonawca, z dniem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5, dostarczy Zamawiającemu
licencję do dostarczonego oprogramowania.
2. Dostarczona licencja powinna uprawniać do używania oprogramowania przez czas
nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących,
co najmniej:
1) instalację i użytkowanie oprogramowanie w pełnej funkcjonalności na dostarczonym
sprzęcie komputerowym w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej
w wyniku rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego,
2) sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono
i wydano Zamawiającemu,
3) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji
wydanych dla oprogramowania przez producenta oprogramowania.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało
oprogramowanie. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji na
dostarczone nośniki.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku
z korzystaniem z programów, do których Wykonawca dostarczył Zamawiającemu licencji
i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
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5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych nośnikach
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad
nośników lub dostarczenia nośników wolnych od wad.
6. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nośnika wolnego od wad.
7. Dostawca Internetu jest objęty wymagalną klauzulą wskazania następcy prawnego
kontynuującego realizację dostawy i obsługi łącz w przypadkach braku możliwości
realizacji usługi przez podmiot umowy ( np. upadłości, likwidacji, zmiany profilu
działalności)
§6
1.

Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy
powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:

dla Zamawiającego:
Pan/Pani………………………..
tel.: (…) …………, faks: (….)
e-mail: ……………..
dla Wykonawcy:
Pan/Pani <imię i nazwisko>
<nazwa Wykonawcy>
<adres>
<kod i miejscowość>
tel. (48-<nr kier.>) <...>; faks (48-<nr kier.>) <...>
e-mail: <...>
2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt w realizacji Umowy ze strony :
Zamawiającego jest …...............................– tel. ................... e-mail : ……….………
………………………– tel. .................... e-mail : ………...…….
Wykonawcy jest .................................– tel. ......................e-mail : ………….…..
………………………– tel. ..................... e-mail : ……………….

§7
1.

Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy:
............................ zł (słownie: ..................................................................................... zł),
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto
..................................zł (słownie: .....................................................................................zł).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu :
a) sprzedaży i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wynagrodzenie,
w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
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b) instalacji sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją wynagrodzenie, w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
c) instalacji Internetu w gospodarstwach domowych i jednostek podległych, w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
d) kursu podstawowego obsługi komputera i Internetu, w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
e) serwisowania sprzętu u 40 Beneficjentów Ostatecznych i 8 jednostek podległych (1 serwis
pod koniec projektu), w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
f) dostarczenia Internetu dla 40 Beneficjentów Ostatecznych i 8 jednostek podległych przez
okres 9 miesięcy, w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,

g) wsparcie techniczne e-help-desk dla 40 Beneficjentów Ostatecznych
9 miesięcy, w wysokości:
………………....... zł netto,
………………....... zł VAT,
………………....... zł brutto,
3.

4.
5.

przez okres

Ceny określone pkt.2 obejmują całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Ceny te, obejmują wszelkie
koszty, opłaty i podatki związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przelewem
bankowym na rachunek Wykonawcy, dla :
a) wynagrodzenia określonego w pkt.2 a-e zostaną wystawione faktury po wykonaniu
i odbiorze danej części zadania przez Zamawiającego protokołem odbioru – w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury,
b) wynagrodzenia określonego w pkt.2 f, co miesiąc płatne do ostatniego dnia miesiąca za
dany miesiąc w stałej kwocie równej 1/9 wartości, co stanowi ……………………zł
miesięcznie – w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury,

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

c) wynagrodzenia określonego w pkt.2 g, co miesiąc płatne z góry w stałej kwocie równej
1/9 wartości, co stanowi ……………………zł miesięcznie – w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie miał obowiązek wystawiać faktury VAT za wykonane zadania, według
opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w podziale na kategorie
wydatków.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, w wypadkach:
1) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, bądź naprawcze, w terminie 14 dni od dnia, w którym
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
umowy z tych przyczyn;
2) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy
albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął
informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy;
3) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom, niż wskazane
w Ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie i nie
zmienia sposobu realizacji umowy na skutek przeprowadzonej kontroli, mimo
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym
w wezwaniu - w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy
o nieprawidłowościach;
4) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w terminie 14 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
5) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w dostawie
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 będzie trwało dłużej niż 7 dni,
w terminie 7 dni od upływu siódmego dnia opóźnienia;
6) gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym
wykonanie umowy w terminie, w każdym czasie do dnia, kiedy upływa termin
określony w §3 ust. 1;
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną
i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy
listem poleconym lub osobiście.
3. W zakresie w jakim umowa może być uznana za usługę, zastrzega się prawo do
wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę wyłącznie z ważnych powodów, przez, które
należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.
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§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy lub za odstąpienie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących
po jego stronie, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1,
2) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w
§ 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie,
3) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu
umowy, do ujawnienia których Zamawiający nie jest zobligowany na mocy
obowiązujących regulacji prawnych, a także innych informacji mogących mieć
charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1
4) w przypadku niewymienienia sprzętu komputerowego lub nośnika na którym utrwalone
jest oprogramowanie, w terminie określonym w § 3 ust. 6, w wysokości 0,2% kwoty
brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w podjęciu wymiany,

3.
4.

5.
6.

7.

5) w przypadku nieudostępnienia, w ramach gwarancji, sprzętu o parametrach nie
gorszych niż naprawiany, a także w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień
roboczy, w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1,
Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty,
zależności od wyboru Zamawiającego.
Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania takiej noty.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących
przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w strukturze organizacyjnej Zamawiającego,
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
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d) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy
to kwoty wynagrodzenia,
e) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn
niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie
budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie,
f) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna,
techniczna, eksploatacyjna),
g) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
h) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
Instytucją Zarządzająca, Pośrednicząca I i II stopnia oraz gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia,
i) Strony dopuszczają możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi w przypadku
zmiany osoby bądź zmiany miejsca zamieszkania (pobytu) Beneficjenta Ostatecznego
Projektu. Liczba zmian lokalizacji będzie zależna od liczby zmiany lub przeprowadzki
Beneficjentów Ostatecznych Projektu,
j) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów technicznych usług
transmisji danych, związaną z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzeb
zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, bez zmiany wynagrodzenia,
k) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w
zakresie nie przewidzianym w formularzu oferty – może nastąpić zapisemną zgodą
Zamawiającego, gdy wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego; w
przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał
spełnienie przez Wykonawcę opisanych warunków udziału w postępowaniu, nowy
podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym
zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki w SIWZ
(lub wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia),
l) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu o 3 miesiące świadczenia usług
dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz świadczenia usług utrzymania,
serwisowania i zarządzania łączami dostępu do Internetu dla wszystkich uczestników
projektu,
m) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę,
n) Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw,
w tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej Umowy.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania.
§ 14
Integralna częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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