
Załącznik nr 2 
Umowa nr…… (Projekt umowy) 

zawarta w dniu …………… 2017 roku w Słubicach pomiędzy Powiatem Słubickim – 
Starostwem Powiatowym z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-60-
085, reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………..,
2) …………………………………….,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, 

 a 

………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
§ 1

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu
do Internetu dla max 36 użytkowników domowych zlokalizowanych na terenie
Powiatu Słubickiego zgodnie z ofertą, złożoną przez Wykonawcę w dniu …… 2017 r. 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości przedmiotu 
zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
przeprowadzonym na podstawie § 14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Słubicach, będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 61/17 
Starosty Słubickiego z dnia 6 października 2017 r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację urządzeń dostępu
do sieci Internet w  …. gospodarstwach domowych - zgodnie z ofertą wykonawcy 
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wybór technologii dostarczania usługi pozostaje w gestii wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie, konfigurację oraz aktywację

szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów
umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 40 użytkowników
domowych i 3 jednostek oświatowych podległych zamawiającemu.

5. Wykonawca ma zabezpieczyć niezbędny sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu (np.:
kable, switche, modemy, anteny itp.). W gestii wykonawcy jest montaż fizyczny wszystkich
elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego u użytkowników
końcowych (okablowania, urządzenia aktywne, switche, routery, modemy itp).

6. W trakcie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia w lokalach mieszkalnych
Wykonawca powinien przyjąć najdogodniejsze rozwiązania, powodując jak najmniejsze
szkody wynikłe z realizacji robót montażowych. Urządzenia zastosowane do łącz
Internetowych muszą posiadać świadectwa homologacji.

7. Dostarczony zestaw urządzeń będzie skonfigurowany w taki sposób by działał
bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi
być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z sieci Internet.

8. Usługa dostarczania Internetu musi być świadczona przez 7 dni w tygodniu, przez 24
godziny na dobę. Dostarczenie Internetu nastąpić musi we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach tj.: max 36 gospodarstw domowych. Przepustowość dostępu
do sieci Internet musi wynosić, co najmniej:

Odbiorca Minimalna prędkość 
pobierania 

Minimalna prędkość 
wysyłania 

Gospodarstwo domowe 2048 kbps 512 kbps 

urządzenie przeznaczone do obioru Internetu: komputer stacjonarny. 
9. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń

przesyłanych danych (brak limitów).
10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii, problemów, błędów w

świadczonej usłudze dostępu do Internetu, tj. przekaże numer telefonu-infolinii, emaila na
które będzie można dokonywać zgłoszeń w dni robocze minimum od 9:00 do 17:00.



§ 2
Termin wykonania 

Świadczenie usługi dostępu do Internetu, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, przez okres 
24 miesięcy, od momentu instalacji (najpóźniej od 1 listopada 2017 r.) do dnia 31 
października 2019 r.  

§ 3
Wynagrodzenie i płatności 

1. Za świadczenie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie z ofertą
wykonawcy, wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) dot. dostępu do internetu dla użytkowników domowych (jedna lokalizacja) -

…………………. zł netto, powiększone o … % podatku VAT, 
2. Wynagrodzenie wykonawcy,  za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa

§ 1, realizowane będzie miesięcznie, na podstawie faktur wystawianych przez wykonawcę
w miesiącu następnym po zakończeniu danego miesiąca.

3. Zapłata wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania
bankowi przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.

4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP:  Zamawiający: 598-
14-60-085, Wykonawca: ………. oraz oświadczają, że są uprawnione do otrzymywania 
faktur VAT. 

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zamawiający powierza wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych beneficjentów ostatecznych wyłącznie w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania, nr telefonu.

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować, zgodnie z wymogami art. 36-39a ustawy,
o której mowa w ust. 1, środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie
danych, w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy, o której mowa w ust. 1, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez okres realizacji umowy, jak
również bezterminowo po jej ustaniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu).

§ 5
Reprezentanci stron w zakresie realizacji (nadzoru) 

1. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się w zakresie realizacji
przedmiotu umowy jest: ..................................... tel. . .................... e-mail
............................ 

2. Osobą upoważnioną ze strony wykonawcy do kontaktowania się w zakresie realizacji
przedmiotu umowy jest: ..................................... tel. ........................   e – mail 
........................ 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy, a
jedynie pisemnego zawiadomienia.

§ 6
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy przez wykonawcę, zapłaci on zamawiającemu karę umowną w przypadku, gdy
łączny czas przerw w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy w okresie miesięcznym przekroczy 24 godziny, zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej wynagrodzenia
za każdy dzień niedostępności usługi, za tych abonentów, u których taki łączny czas



 
 

przerw w świadczeniu usługi wystąpił, 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może 
potrącić z faktury wystawionej przez wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

5. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego. 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o nw. okolicznościach oraz naliczenia kary umownej w wysokości określonej 
w § 6 ust. 2 w wypadku: 
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 2, 
b) wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych 1-krotnych zastrzeżeń ze strony 

zamawiającego, uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub w 
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy; 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji wykonawcy; 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać 

uzasadnienie. 
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przesłankach, o których mowa w ust. 1, stanowiących podstawę do 
odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zapłaci wykonawcy 
odpowiednią część wynagrodzenia wyłącznie za dostarczony sprzęt, który spełnia 
wszystkie wymagania przewidziane w niniejszej umowie. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
zamawiającego. 

4. Tytuły paragrafów umowy użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości niniejszej umowy i nie 
mają wpływu na interpretację jej treści. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
zamawiającego i wykonawcy. 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 

 




