
Zapytanie ofertowe

  Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4
Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość

Czarnocin, 28.09.2017 r.

Gmina Czarnocin

Adres do korespondencji: 28-506 Czarnocin, Czarnocin 100

tel. 413512028,  faks 413512029, e-mail: ug@czarnocin.com.pl

Gmina Czarnocin zaprasza do składania ofert cenowych na: „Świadczenie usług dostępu
do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu
zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na
lepszy start w przyszłość”.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami/ - wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  usług  dostępu  do  Internetu  dla  30  Beneficjentów
Ostatecznych  oraz  dla  4  Jednostek  podległych  w  celu  zapewnienia  trwałości  projektu  pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych (BO) 
przez okres 24 miesięcy, wybranych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

2)Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu 4 lokalizacji jednostek podległych(JP)
przez okres 24 miesięcy, wybranych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

3)Świadczenie usług utrzymania, serwisowania i zarządzania łączami dostępu do Internetu dla
wszystkich uczestników projektu przez okres 24 miesięcy.

4)Uruchomienie usług dostępu dla wszystkich uczestników projektu na określonym poziomie 
przepływności i gwarancji, jakości oraz jego utrzymanie przez okres 24 miesięcy
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5)Zarządzanie usługami dostępowymi mającymi na celu zachowania jakości połączeń, 
zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego oraz innych funkcji i obowiązków jakie 
nakłada prawo telekomunikacyjne na operatora dostarczającego usługi dostępu do 
Internetu przez okres 24 miesięcy.

6)Przekazywanie raportów kwartalnych Zamawiającemu w zakresie wykorzystania łącz 
internetowych przez poszczególnych uczestników projektu lub inny dokument 
przedstawiający korzystanie z internetu przez poszczególnych uczestników projektu

2) Opis usługi:
1. Wykonawca zapewni uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów z 
Listy lokalizacji wg Załącznika Nr 1 do Umowy w ramach Projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość” W terminie od 1 grudnia 
2017 r. Uruchomione wcześniej połączenia i usługi przed tą datą będą traktowane przez 
Zamawiającego jako łącza testowe i nie podlegają opłatom ze strony Zamawiającego.

2. W sytuacjach losowych (np. zmiana miejsca zamieszkania BO) Wykonawca zapewni 
przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres, wskazany przez 
Zamawiającego. W sytuacji kiedy nowa wskazana przez Zamawiającego lokalizacja 
(miejscowość) znajduje się na terenie administracyjnym Gminy Czarnocin gdzie 
realizowany jest projekt. Jeżeli we wskazanej nowej lokalizacji nie istnieją możliwości 
techniczne dla instalacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo odmówić aktywacji 
łącza internetowego pod nowym adresem, jeżeli uzasadni odmowę na piśmie podając 
konkretne powody technicznej niemożności aktywacji łącza internetowego.

3. Liczba łączy z dostępem do Internetu musi zawsze wynosić 34, przy czym 
Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) musi być zawsze 30 przez cały 24 
miesięczny czas trwania projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na 
lepszy start w przyszłość”

4. Wykonawca zapewnia serwis urządzeń sieciowych i łącz dostępowych oraz 
zarządzanie siecią internetową dla 30 BO oraz 4 jednostek podległych Gminy Czarnocin 
przez okres 24 miesięcy.

5. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszeń serwisowych do 24h 
przy zgłoszeniu awarii przez BO oraz JP;

6. Czas reakcji dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku)od godziny 8:00-
15:00. Zgłoszenie awarii w piątek po godz. 15:00 traktowane jest jako zgłoszenie w dzień 
wolny od pracy i realizowane jest w kolejnym dniu roboczym.

7. Wykonawca powinien zapewnić pomoc techniczną w lokalu klienta – bezpośrednia 
wizyta służb serwisowych w lokalu klienta przy rozwiązywaniu awarii łącza internetowego
zgłaszanych przez beneficjentów

8. Wykonawca powinien zapewnić obsługę zgłoszeń serwisowych wynikających z umowy
z dostawcą komputerów dostarczonych beneficjentom.
9. W przypadku braku kompatybilności sprzętu posiadanego przez beneficjentów 
projektu z infrastrukturą techniczną Wykonawcy, wykonawca na własny koszt zapewni 
urządzenia odbiorcze we wszystkich lokalizacjach z Załącznika Nr 1 do umowy.



3) Zestawienie ogólnych zasad dla infrastruktury sieciowej oraz parametrów
technicznych:
a) Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i 
osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) 
zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami;
b) Wykonawca zrealizuje dostęp do sieci Internet przy wykorzystaniu własnej sieci 
dostępowej, oraz posiadanych przez BO urządzeń klienckich (przewodowych, radiowych) 
oraz wszelkich innych własnych niezbędnych urządzeń sieciowych (np. routerów, firewall) i 
komputerowych (np. serwer do zarządzania) aby realizować usługi o dobrej jakości oraz 
odpowiednim poziomie bezpieczeństwa;
c) Wykonawca jako operator telekomunikacyjny będzie w całości odpowiedzialny za jakość
świadczonych usług oraz bezpieczeństwo połączeń jak również będzie stroną w przypadku
naruszania prawa (np. przestępstwa internetowe, naruszenia praw autorskich itp.) i udostępni
bezpośrednio dane klienta odpowiednim służbom państwowym;
d) Wykonawca na koniec każdego kwartału świadczenia usług dostępowych będzie 
sporządzał i przekazywał koordynatorowi projektu raport wykorzystania poszczególnych łącz 
– statystyki dla logowania do sieci, czasu sesji i inne parametry pokazujące obciążenie danego
łącza;
e) Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszeń serwisowych do 24 h przy
zgłoszeniu awarii przez BO oraz JP;
f) Czas reakcji dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od godziny 8:00-15:00. 
Zgłoszenie awarii w piątek po godz. 15:00 traktowane jest jako zgłoszenie w dzień wolny od 
pracy i realizowane jest w kolejnym dniu roboczym.
g) Zapewnienie pomocy technicznej w lokalu klienta – bezpośrednia wizyta służb 
serwisowych w lokalu klienta przy rozwiązywaniu awarii łącza internetowego zgłaszanych 
przez beneficjentów

4) Parametry techniczne:
a) Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 24 miesięce),
b) dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (gospodarstwa domowe)
określono następujące
minimalne parametry:
- Technologia - dowolna

- Transfer do komputera (down) minimum – 3 Mbit/s.
- Transfer do komputera (up) minimum – 512 Mbit/s.
- Brak limitu transferu danych.
- Dostępność usługi na poziomie 96 %
c) dla Jednostek Podległych
określono następujące minimalne parametry:
- Technologia - dowolna
- Transfer do komputera (down) minimum – 8 Mbit/s.
- Transfer do komputera (up) minimum – 512 Mbit/s.
- Brak limitu transferu danych.
- Dostępność usługi na poziomie 96 %

5) Szczególne warunki odbioru usługi:
Wykonawca sporządzi protokół odbioru w terminie max. 7-miu dni od daty aktywowania 
usługi dostępu do Internetu u wszystkich BO i jednostek podległych i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji.

6) Gwarancja



1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy w okresie jej 
trwania tj. do 30 listopada 2019 r.
2) Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru
przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po 
podpisaniu protokołu ich usunięcia.
3) Wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu i 
rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) od chwili ich zgłoszenia. Rozwiązanie zaistniałych problemów może 
nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób 
zdalny.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie
z dostępem do sieci Internet, w szczególności odpowiada za własną sieć dostępową, 
urządzenia klienckie jak również za transmisje do sieci operatorskiej.
5) Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego oraz 
koordynatora projektu o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do 
usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.
6) Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w tygodniu 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-15:00 oraz za pośrednictwem e-maila całodobowo 
przez 7 dni w tygodniu.
7) W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu, Wykonawca zobowiązuje się do
konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń
zainstalowanych u danego Beneficjenta Ostatecznego lub w danej jednostce podległej, jeśli 
będzie to wymagało utrzymania łącza internetowego w działaniu przez okres obowiązywania 
umowy.
8) Zamawiający nie odpowiada materialnie i prawnie w przypadku kradzieży sprzętu 
Wykonawcy przekazanego do Beneficjenta Ostatecznego Projektu lub do danej jednostki 
podległej.
9) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że na czas trwania umowy będzie stale
utrzymywał minimum 2-a zapasowe urządzenia klienckie, które wykorzystywane będą
przez Wykonawcę dla szybkiego usunięcia awarii w dostępie do Internetu.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

        przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Zamawiający  informuje,  że  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  pytania  dotyczące

zapisów  w  ogłoszeniu,  sposobu  złożenia  oferty,  sposobu  realizacji  zamówienia,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający  informuje,  że  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się  za
pośrednictwem  faksu  lub  poczty  elektronicznej  (e-mail).  Oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  inne  informacje  przekazane  za  pomocą  faksu  lub  poczty
elektronicznej  (e-mail)  należy  przesyłać  na  numer  faksu  413512029  lub  email:
ug@czarnocin.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00. Przesłane
informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem  ustawowych  terminów  i  została  niezwłocznie  potwierdzona  pisemnie.
W przypadku  przekazywania  przez  Zamawiającego  dokumentów   albo  informacji
faksem lub  poczty  elektronicznej  (e-mail)  Zamawiający  będzie  żądał  niezwłocznie
potwierdzenia faktu otrzymania faksu lub poczty elektronicznej (e-mail)

3. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu) lub poczty elektronicznej (e-
mail) niż zostało to określone w ogłoszeniu może skutkować tym, że Zamawiający nie
będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
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7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

Przed  złożeniem  oferty  zaleca  się  wizję  w  terenie,  w  celu  sprawdzenia  możliwości
świadczenia usługi dla zgłoszonych przez Zamawiającego lokalizacji. 

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.

Forma  składania  ofert: ofertę  należy  przygotować  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik 
nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA.

Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta
na Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4
Jednostek  podległych  w  celu  zapewnienia  trwałości  projektu  pn.:  „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”., w sekretariacie Urzędu Gminy w
Czarnocinie,  lub przesłać przesyłką  pocztową na adres zamawiającego:  Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.
Termin składania ofert – do dnia 16 października 2017r. do godziny 13:00
Oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi 16 października o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą  uprawnioną  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  i  udzielania  wyjaśnień
dotyczących  postępowania  w  jest  Pan  Piotr  Giereś  pod  nr  tel.  413512028   Faks:
413512029   e-mail: ug@czarnocin.com.pl

2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  istotnych  warunków
udzielenia zamówienia w godzinach tj.: 7:00 – 14:00

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  unieważnienia  niniejszego  zapytania  bez  podania
przyczyny.  Zamawiający  umieści  na  stronie  internetowej  Gminy  Czarnocin
www.bip.czarnocin.com.pl informację o wyborze Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem,
2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy,

       Wójt Gminy 

  /-/ Maria Kasperek



Załącznik nr 1 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPROSZENIEM DO Z ZŁOŻENIA OFERTY
CENOWEJ

Zapytanie ofertowe

  Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4
Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

 

…………………, dnia……………. 

 

Ja  niżej  podpisany/-a,  …………………………………….,  PESEL:  …………….………..,

NIP ………………..., oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem zapytania ofertowego –    Świadczenie usług dostępu do

Internetu  dla  30  Beneficjentów  Ostatecznych  oraz  dla  4  Jednostek  podległych  w celu

zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na

lepszy start w przyszłość”

- nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji.

………………………….



Załącznik Nr 2 
(Formularz oferty)

Pieczęć Wykonawcy
Zamawiający: 
GMINA CZARNOCIN
CZARNOCIN 100
28-506 CZARNOCIN

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek
podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 
Netto:  …………………………….........................................................……………

VAT …………………………….........................................................……………  

Brutto : …………………………….........................................................……………  

(słownie : …………………………….........................................................……………  ), 

tj. za 1 miesiąc usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu
Netto:  …………………………….........................................................……………

VAT  …………………………….........................................................……………

Brutto : …………………………….........................................................……………

2. Termin płatności faktury  …….. dni.

3. Osoby do kontaktu z Zamawiającym(imię, nazwisko, nr telefonu):

…………………………………………………………………………………………..

4.Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2) zobowiązujemy się do udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, 
jakości, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia; 
5) akceptujemy wzór umowy;
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert; 
7) wskazujemy poniżej następujące części zamówienia, których wykonanie 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta została złożona na …………………….. stronach.

7.Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………………………………

6) ………………………………………………………………………………………

7) ………………………………………………………………………………………

8) ………………………………………………………………………………………

9) ………………………………………………………………………………………

10) ………………………………………………………………………………………

11) ………………………………………………………………………………………

12) ………………………………………………………………………………………

............................, dnia ……………….. .................................................................
Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

UMOWA NR …..................................

zawarta w Czarnocinie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnocin w dniu ……. pomiędzy:

Gminą Czarnocin, Czarnocin 100,  28-506 Czarnocin NIP: 6050023070 
reprezentowaną przez: 

Marię Kasperek – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie 
Zbigniewa Piś – Skarbnika Gminy Czarnocin

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a

 ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………….

zwanym w tekście umowy „Wykonawcą ”, 

Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego

§ 1.
Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest:  Świadczenie  usług  dostępu  do  Internetu  dla  30
Beneficjentów  Ostatecznych  oraz  dla  4  Jednostek  podległych  w  celu  zapewnienia
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy
start w przyszłość”.

1) Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych 
(BO) przez okres 24 miesięcy, wybranych w ramach projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

2) Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu 4 lokalizacji jednostek podległych(JP)
przez okres 24 miesięcy, wybranych w ramach projektu Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

3) Świadczenie usług utrzymania, serwisowania i zarządzania łączami dostępu do 
Internetu dla wszystkich uczestników projektu przez okres 24 miesięcy.

4) Uruchomienie usług dostępu dla wszystkich uczestników projektu na określonym 
poziomie przepływności i gwarancji, jakości oraz jego utrzymanie przez okres 24 
miesięcy

5) Zarządzanie usługami dostępowymi mającymi na celu zachowania jakości połączeń, 
zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego oraz innych funkcji i obowiązków jakie 
nakłada prawo telekomunikacyjne na operatora dostarczającego usługi dostępu do 
Internetu przez okres 24 miesięcy



6) Przekazywanie raportów kwartalnych Zamawiającemu w zakresie wykorzystania łącz 
internetowych przez poszczególnych uczestników projektu.

§2.
Zasady wykonania przedmiotu Umowy

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i profesjonalnego wykonania 
przedmiotu Umowy, z należytą starannością, zgodnie z treścią udzielonego 
zamówienia, przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu informacji pozyskanych od 
Zamawiającego w trakcie konsultacji. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje 
odpowiednim doświadczeniem, przygotowaniem, środkami rzeczowymi i zasobami 
ludzkimi pozwalającymi prawidłowo – w tym zgodnie z przyjętymi terminami 
wykonać przedmiot Umowy.

2. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy od 01.12. 2017r. do dnia 30.11.2019r. 

3. Zamawiający ma prawo, z zastrzeżeniem pkt. 4, niezależnie od innych środków 
przewidzianych postanowieniami Umowy, zlecić osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy wykonanie części lub całości czynności objętych przedmiotem Umowy, 
jak również wykonanie prac koniecznych w celu usunięcia wad, stwierdzonych w 
czasie dokonywania odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku, gdy 
Wykonawca: 

a) Opóźnia  się  z  rozpoczęciem  czynności  przewidzianych  w  Umowie,  o  co
najmniej 7 dni kalendarzowych.

b) Opóźnia  się  z  usunięciem  zgłoszonej  wady,  o  co  najmniej  7  dni
kalendarzowych.

c) W trakcie  realizacji  Umowy przerywa  realizowane  czynności  niezgodnie  z
Umową z przyczyn leżących po jego stronie lub z innej nieusprawiedliwionej
przyczyny i nie realizuje ich, przez co najmniej 7 dni kalendarzowych.

d) Wykonuje  czynności  w  sposób  niezgodny  z  postanowieniami  Umowy  lub
uporczywie  zaniedbuje  wykonanie  obowiązków  umownych  lub  wykonuje
czynności  tak  wolno,  że  terminowe  wykonanie  Umowy  wydaje  się  być
wykluczone  oraz  –  pomimo  pisemnego  upomnienia  otrzymanego  od
Zamawiającego  –  nie  zmienia  sposobu  realizacji  Umowy  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych od doręczenia upomnienia.

4. Punkty:„3 a” i „3 b” nie będą miały zastosowania, jeżeli opóźnienia będą wynikały
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub uczestników projektu.

§ 3.
Kontrola

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  realizowanych  przez
Wykonawcę zadań.

§ 4.
Wynagrodzenie

1.  Tytułem  wykonania  całości  przedmiotu  niniejszej  Umowy  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie w wysokości maksymalnie: 

do kwoty Netto :  ………………zł 

VAT 23% ……………….zł

do kwoty Brutto :  ……………..zł 

(słownie : ……………..), 



2. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany
jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Cena ta obejmuje wszelkie
koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

§5.
Zapłata wynagrodzenia

Ustala się następujące zasady odbioru i rozliczenia przedmiotu umowy: 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi fakturami wystawianymi w
cyklu miesięcznym w terminie  od uruchomienia  usługi  u beneficjentów końcowych do
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2. Należność płatna będzie z dołu przelewem na konto
bankowe Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez niego na ostatni dzień
roboczy miesiąca,

2.  Wykonawca  zgłosi  pisemnie  Zamawiającemu  gotowość  do odbioru  świadczenia  usługi
dostępu do Internetu. 

3.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  i  usterek,  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Termin płatności faktur: 

a) do … (zgodnie z ofertą) dni w przypadku faktur za usługę dostępu do Internetu, od
daty  wpływu  do  Urzędu  prawidłowo  wystawionej  faktury  zawierającej  wszystkie
wymagane prawem elementy. 

5. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.
Przedstawiciele stron

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający
upoważnia następujące osoby:

a) ……………………………………..

b) ……………………………………..

2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca
upoważnia następujące osoby:

a) ………………………………..

b) ……………………………….

3. Zmiana  ww.  osób,  wskazanych  do  współpracy  po  stronie  Zamawiającego  i
Wykonawcy,  nie  wymaga  sporządzania  aneksu  pisemnego,  a  jedynie  pisemnego
poinformowania  drugiej  Strony  o  zmianie  osób,  podpisanego  przez  osobę  /  osoby
uprawnione do reprezentowania Strony informującej o zmianie.

§ 7.
Podwykonawcy, podwykonawstwo

Zmiany Umowy



1. Zlecenie  realizacji  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  podwykonawcy
możliwe  jest  wyłącznie  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania
podwykonawcy.

3. Wykonawca  zagwarantuje,  że  podwykonawca  posiadać  będzie  odpowiedni
potencjał techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo
powierzane mu czynności. 

4. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  dotyczące  niniejszej  Umowy  mogą  być
dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  obie
strony, pod rygorem nieważności.

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

6. 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 5
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7. W przypadkach, o których mowa w ustępie powyższym Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

8. Zmiana postanowień głównych Umowy oraz postanowień w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie
w razie wystąpienia chociażby jednej z poniższych okoliczności:

a) gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na
realizację przedmiotu Umowy,

b) zmiany sposobu spełnienia świadczenia – na skutek niedostępności na
rynku  materiałów/urządzeń  wskazanych  w  ofercie  spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń
lub  pojawienia  się  na  rynku  materiałów/urządzeń  nowej  generacji  albo
nowych  technologii  –  zmiana  sprzętu  na  równoważną  lub  o  lepszych
parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie,

c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa wcześniej do przewidzenia,

d) zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  wyniku  zmiany  stawek
podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

e) zmiana  terminu  wykonania  umowy  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności
niezależnych  od  wykonawcy  takich  jak:  zdarzenia  losowe,  katastrofy  itp.
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,

f) zmiany  w  wyniku  okoliczności  o  charakterze  organizacyjnym,  których
Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  na  etapie  podpisywania  umowy
w szczególności: kwestie związane z instalacją oraz podłączeniem Internetu
u  uczestników  projektu,  oraz  kwestie  dofinansowania  umowy  ze  środków
zewnętrznych.



§ 8.
Gwarancje

1. Wykonawca udziela  gwarancji  na przedmiot  zamówienia,  przez cały okres trwania
umowy – tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Internetu i spisania
stosownego protokołu odbioru do dnia 30.11.2019r.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w szczególności gwarantuje, że:

1) Przedmiot  gwarancji  został  zrealizowany należycie,  kompletnie  i  zgodnie  z
Umową,

2) Przy  realizacji  przedmiotu  gwarancji  były  spełnione  wszystkie  techniczne
wymagania  odpowiadające  uznanym  zasadom  specjalistycznej  wiedzy
technicznej.

3. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości oznacza, iż:

1) W  przypadku  ujawnienia  wad,  w  tym  usterek  lub  braków,  w  wykonaniu
przedmiotu Umowy, wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego
usunąć na swój koszt wszystkie wady, przy czym:

- usunięcie wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w technicznie
uzasadnionym  terminie  uzgodnionym  pomiędzy  stronami,
a w przypadku braku takiego uzgodnienia – w okresie nie dłuższym niż
7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego,

-  prace  dotyczące  usuwania  wad  wykonywane  będą  przy
uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie
do usuwania wad oraz zakończenie tych prac powinno być zgłoszone
Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie, 

2) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszelkich wad, w tym usterek
i  braków,  w  odpowiednich  terminach  wyznaczonych  stosownie  do  pkt.  1
powyżej Zamawiający ma prawo:

- zlecić osobom trzecim usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
albo,

-  żądać obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy z powodu wadliwego
wykonania przedmiotu Umowy. 

3) W przypadku,  gdy ujawnione wady usunąć się  nie  dadzą  lub w razie,  gdy
Zamawiający zrezygnuje z uprawnienia przewidzianego w punkcie powyżej,
Zamawiający  ma  prawo  żądać  obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy
z powodu wadliwego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 9.
Kary umowne

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  nie  wykonanie,  lub  nienależyte  wykonanie
umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach określonych
poniżej.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym niedotrzymania
warunków uzgodnień,  o których mowa w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne:

    



a. za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w  §2,
z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  0,1%  łącznego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji  i  rękojmi  w  wysokości  0,1% łącznego  wynagrodzenia  brutto  za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym
na usunięcie wad,

c. za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od
Wykonawcy w wysokości: 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

d. za  brak  dostępu  do  internetu  przez  jeden  dzień  u  jednego  Beneficjenta
Ostatecznego:  1/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto dzieloną przez ilość
beneficjentów tj. 34

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  zawinionych  przez
Zamawiającego w wysokości: 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.

4. Każdej  ze  stron  służy  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej
przez nią szkody w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

§ 10.
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający  ma  prawo,  odstąpienia  od  Umowy co do całości  lub  części  przedmiotu
Umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  podjął  w  terminie  określonym
w Umowie czynności przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni roboczych,

b) Wykonawca  niezgodnie  z  Umową  przerwał  wykonywanie  czynności
powierzonych  Umową  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  lub  z  innych
nieuzasadnionych przyczyn i nie realizuje ich przez okres co najmniej 7 (siedmiu)
dni roboczych,

c) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób stwarzający zagrożenie dla
osób lub mienia w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa lub Umowy,

d) pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego
w  nim  terminu  Wykonawca  nie  wykonuje  przedmiotu  Umowy  zgodnie
z postanowieniami Umowy,

e) Wykonawca opóźnia realizację przedmiotu Umowy o więcej niż 7 (siedem) dni.

2. Punkt „1e” nie ma zastosowania, jeżeli opóźnienia będą wynikały z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego lub uczestnika projektu.

3. Wykonawca  ma  prawo  odstąpienia  od  Umowy  co  do  całości  lub  części  przedmiotu
Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i bez obowiązku zapłaty odstępnego 
w  przypadku  zaistnienia  zwłoki  dłuższej  niż  14  (czternaście)  dni  w  płaceniu  przez
Zamawiającego bezspornej należności Wykonawcy.



4. W przypadku  skorzystania  przez  stronę  z  prawa odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca
obowiązany  jest  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzić  protokół  inwentaryzacji
realizowanych czynności w toku na dzień odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych 
w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  tyko  za
świadczenia prawidłowo spełnione, udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego.

6. Odstąpienie  od  umowy wymaga  formy pisemnej  wraz  z  uzasadnieniem,  i  może  mieć
miejsce w terminie do 10 dni roboczych od zaistnienia przyczyny odstąpienia.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  Umową zastosowanie  mają  obowiązujące
przepisy prawa.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw,
w tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej Umowy.

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

4. Wszelkie pisma, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku 
z Umową powinny być doręczane bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, listem
poleconym lub pocztą kurierską na adresy Stron wskazane w części wstępnej Umowy.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej
zmianie  adresów  do  korespondencji  wskazanych  w  części  wstępnej  Umowy.
Doręczenie  pod  adres  wskazany  uprzednio  przez  Stronę,  w  przypadku  odesłania
zwrotnego przez operatora publicznego przesyłki wysłanej na adres wskazany przez
Stronę  uważa  się  za  skuteczne  z  upływem  siódmego  dnia,  licząc  od  dnia
następującego po dniu nadania w placówce operatora publicznego, jeżeli przesyłka nie
została podjęta przez Stronę będącą adresatem, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

7. Oferta wybranego wykonawcy w postępowaniu stanowi integralną cześć umowy.

.................................................................
ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA



Załącznik Nr 1 do Umowy 

LISTA LOKALIZACJI
do uruchomienia połączeń Internetowych w ramach postępowania:

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4
Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”.

LP. Miejscowość (obręb) Nr działki

1 Ciuślice 16

2 Czarnocin 152

3 Zagajów 312

4 Bieglów 112/2

5 Kolosy 175

6 Stradów 392

7 Sokolina 270

8 Czarnocin 837/2

9 Malżyce 195

10 Krzyż 20/2

11 Miławczyce 40

12 Dębiany 128

13 Swoszowice 486

14 Koryto 147

15 Sokolina 301/4

16 Krzyż 20/3

17 Kolosy 683

18 Mikołajów 70

19 Będziaki 123

20 Sokolina 393/3

21 Dębiany 80/1



22 Ciuślice 207

23 Stradów 572/2

24 Kolosy 367/1

25 Zagajów 78

26 Sokolina 99

27 Turnawiec 26

28 Krzyż 114/1

29 Malżyce
18

30 Zagaje Stradowskie 108

LP. Nazwa lokalizacji, miejscowość Nr działki

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie 588/2

2 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 

w Cieszkowach

251/1

3 Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 361

4 Szkoła Podstawowa w Sokolinie 105



Załącznik Nr 2 do Umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu ……………… 2015 roku w Czarnocinie pomiędzy:

Gminą Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, NIP: 6050023070

reprezentowanym przez:

Marię Kasperek – Wójta Gminy

zwanym dalej Zamawiającym

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Definicje

8. WYKONAWCA – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych

na mocy umowy powierzenia z ZAMAWIAJĄCYM.

9. Administrator  Danych Osobowych – organ samorządu terytorialnego decydujący o

celach i środkach przetwarzania danych osobowych .

10. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,

dostępnych  według  określonych  kryteriów,  niezależnie  od  tego,  czy  zestaw  ten  jest

rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

11. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,

takie  jak  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie,  zmienianie,

udostępnianie  i  usuwanie,  a  zwłaszcza  te,  które  wykonuje  się  w  systemach

informatycznych.

12. Ustawa  -  ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst

jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

13. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz

warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.

1024) albo jakiekolwiek Rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie przepisu art.

39a Ustawy.

14. Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca powierzył w całości lub częściowo

przetwarzanie  danych  osobowych,  jako  konsekwencję  realizowania  swojej  umowy

powierzenia z Zamawiającym.

15. GIODO – Generalny Inspektor Danych Osobowych.



§ 2

Przedmiot Umowy

6. Przedmiotem  Umowy  jest  powierzenie  Wykonawcy  przez  Administratora  Danych

Osobowych przetwarzanie zbioru danych osobowych o nazwie:

Dane osób uczestniczących w projekcie pn„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 

Szansa na lepszy start w przyszłość”.

7. Celem  przetwarzania  powierzonego  zbioru  danych  osobowych  jest  wyłącznie

realizacja  zadań  związanych  z  realizacją  projektu  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu

cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”. w tym w szczególności instalacji

Internetu.

8. Zakres  przetwarzania  obejmuje dane osobowe:  Imię  i  nazwisko, adres,  nazwa i  nr

dokumentu tożsamości, PESEL, nr telefonu.

9. Niniejsza Umowa ma charakter nieodpłatny. 

§ 3

Zobowiązanie Wykonawcy

b) Wykonawca zobowiązuje się  przetwarzać  powierzone dane wyłącznie  w zakresie  i

celu przewidzianym w Umowie.

c) Wykonawca  zobowiązuje  się  przed  przystąpieniem  do  przetwarzania  danych

powierzonych  przez  Zamawiającego  wdrożyć  i  utrzymywać  przez  czas  przetwarzania

wszelkie środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 Ustawy. 

d) Wykonawca  zobowiązuje  się  przed  przystąpieniem  do  przetwarzania  danych

powierzonych  przez  Zamawiającego  spełnić  wymagania  określone  w  przepisach,  o

których mowa w art. 39a Ustawy. 

§ 4

Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy dla powierzonych danych osobowych,

wynikające z realizacji wymagań art. 36-39a Ustawy

c) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad  ochrony,  o

których  mowa  w  §  3  ust.  2  lub  wyznacza  do  tego  Administratora  Bezpieczeństwa

Informacji.

d) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dopuszczania  do  przetwarzania  danych  wyłącznie

osoby  posiadające  upoważnienie  nadane  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  następującymi

punktami:



7) Wykonawca  przeprowadza  szkolenie  z  zasad  ochrony  danych  osobowych

Zamawiającego  i  jeśli  to  ustalone,  zgodnie  z  wytycznymi  przekazanymi  przez

Zamawiającego;

8) Wykonawca  nadaje  upoważnienia  pracownikom  przeznaczonym  do

przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji warunków Umowy;

9) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  aktualnej  listy  osób

upoważnionych do Zamawiającego.

a. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe,

kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

b. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ewidencji  osób  upoważnionych  do

przetwarzania danych osobowych.

c. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, żeby osoby, które zostały przez niego

upoważnione do przetwarzania danych, zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz

sposoby ich zabezpieczenia.

d. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia Polityki  bezpieczeństwa,

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.

e. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  opracowania  i  wdrożenia  Instrukcji  zarządzania

systemem  informatycznym  służącym  do  przetwarzania  danych  osobowych,  zgodnie  z

wymaganiami Rozporządzenia

§ 5

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy wynikające z realizacji wymagań 

art. 36-39a Ustawy

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania wszystkich lub choćby części czynności

wynikających z Umowy innemu podmiotowi (Podwykonawcy) bez uprzedniej pisemnej

zgody Administratora  Danych  Osobowych.  W przypadku  powierzenia  Podwykonawcy

wszystkich  albo części  czynności  wynikających  z Umowy,  Wykonawca odpowiada za

jego działania lub zaniechania jak za swoje własne.

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie

zwrócić  Zamawiającemu  powierzone  zbiory  danych  i  trwale  usunąć  je  z  wszystkich

nośników, zarówno w wersji  elektronicznej  jaki i  papierowej.  Zobowiązanie o którym

mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje również te podmioty, które przetwarzają dane

na zlecenie Wykonawcy, jako Podwykonawcy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  ciągu  7  dni  od  daty  usunięcia  danych  przekazać

Zamawiającemu protokoły zniszczenia zbiorów danych osobowych.

4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w zakresie

przestrzegania  wymagań  art.  36-39a  Ustawy.  Kontrola  taka  może  się  odbywać  w



godzinach pracy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, i ustaleniu z nim terminu

kontroli.

5. Po kontroli Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemne zalecenia pokontrolne

wraz z terminem ich realizacji.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o

jakimkolwiek  postępowaniu  administracyjnym  lub sądowym,  decyzji  administracyjnej,

orzeczeniu,  zapowiedzianych  kontrolach  i  inspekcjach,  jeśli  dotyczą  one  danych

osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia uczestnictwa osoby wskazanej przez

Zamawiającego, jeśli Zamawiający zamierza uczestniczyć w kontrolach i inspekcjach, o

których mowa w ust. 6.

§ 6

Odpowiedzialności i kary umowne

1. Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  podczas  realizacji  Umowy  w  zakresie

przestrzegania przepisów art. 36-39a Ustawy, ponosi odpowiedzialność jak Zamawiający.

2. Wykonawca  przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być

poddany kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania danych

przez GIODO, z zastosowaniem odpowiednio przepisów art. 14 – 19a Ustawy.

3. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  wyrządzone  osobom  trzecim  szkody,  które

powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych

osobowych.

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy w ramach realizacji Umowy z przyczyn

leżących  po  stronie  Wykonawcy,  w  następstwie  którego  Zamawiający  zostanie

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem

lub  decyzją  właściwego  organu,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zwrócenia

równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zamawiającego.

5. W  przypadku  naruszenia  postanowień  §  3  Umowy,  Zamawiający  może  obciążyć

Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każde

naruszenie.

6. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie zaleceń pokontrolnych,

o których mowa w § 5 ust.  5 Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą

umowną w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).



§ 7

Obowiązywanie Umowy

1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  świadczenia  przez  Wykonawcę,  dostaw Internetu

realizowanego  na  podstawie  odrębnych  umów,  dla  Projektu  „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”., określonych w § 2 niniejszej

Umowy.

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego

okresu wypowiedzenia.

3. Zamawiający  może  wypowiedzieć  Umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w

przypadku:

1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy;

2) wyrządzenia  przez  Wykonawcę  przy  wykonaniu  Umowy  szkody

Zamawiającemu lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej

Umowy;

3) wszczęcia  przez  GIODO  postępowania  przeciw  Wykonawcy  w  związku  z

naruszeniem ochrony danych osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową,  zastosowanie  znajdują  obowiązujące
przepisy prawa.

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

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

__________________________                                            __________________________

             Wykonawca              Zamawiający
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