Umowa PROJEKT
zawarta w dniu ...... września 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A,
11 – 700 Mrągowo - reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mrągowo - Panią Otolię Siemieniec,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Anety Romanowskiej
a Firmą ........................................................................................................., reprezentowaną przez
......................................, zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego, zgodnie § 8 Zarządzenia Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Mrągowo
z dnia 15.04.2014 r., zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie
dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja
III”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Oś
Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, strony
ustalają co następuje:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, w ramach
utrzymania trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”, w ramach Działania 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013”.
2. Miejsca użytkowania sprzętu komputerowego, o których mowa w ust. 1, zostały zawarte w tabeli
w zapytaniu ofertowym z dnia 21 września i są dalej zwane zbiorczo „miejscami docelowymi” lub
„miejscem docelowym” w odniesieniu do konkretnego adresu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany zawartej umowy, polegającej na
wskazaniu innego miejsca docelowego (miejsc docelowych) z terenu miasta Mrągowo, niż
wymienione w zapytaniu ofertowym, w przypadku gdy beneficjent ostateczny zmieni miejsce
zamieszkania (na terenie miasta Mrągowo) lub gdy realizacja przedmiotu umowy
w dotychczasowym miejscu docelowym (miejscach docelowych) nie będzie możliwa z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego. Zmiana umowy w opisanym wyżej zakresie następuje z dniem
zawiadomienia Wykonawcy i nie wymaga dla swojej ważności sporządzenie aneksu do umowy.
Koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w nowo wskazanych miejscach docelowych
obciążają Wykonawcę.
§ 2.
Usługą serwisowania w miejscach docelowych zostanie objęty następujący sprzęt komputerowy:
1. W terminie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:
a) Zestawy w 40 gospodarstwach domowych obejmujące:
- 40 szt. zestawów komputerowych Matcom Profi FX6M5A,
- 40 szt. monitorów LCD Aoc e2250Swdak,
- 40 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Linux Debian 7.6, 40 szt. oprogramowania
biurowego (pakiet) LibreOffice 4.2.5, 40 szt. oprogramowania zabezpieczającego
(antywirusowego) The Summit Open Source Development Group Clam AV 0.98.4 + Clam
TK Data Internet Security 2013, 40 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej
(blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie DansGuardian
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- 40 szt. drukarek laserowych A4 Canon i-SENSYS LBP6030B.

b)
-

Zestawy w 3 placówkach oświatowych obejmujące:
50 szt. zestawów komputerowych Matcom Profi FX6M5A,
50 szt. monitorów LCD Aoc e2250Swdak,
10 szt. laptopów MSI CR61 2M + dysk SSD 256 GB + 4 GB RAM
60 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Linux Debian 7.6, 60 szt. oprogramowania
biurowego (pakiet) LibreOffice 4.2., 60 szt. oprogramowania zabezpieczającego
(antywirusowego) The Summit Open Source Development Group Clam AV 0.98.4 + Clam
TK Data Internet Security 2013, 60 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej
(blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie
DansGuardian2,
- 7 szt. drukarek laserowych A4 Canon i-SENSYS LBP6670dn,
2. W terminie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:
a) Zestawy w 10 gospodarstwach domowych obejmujące:
- 10 szt. zestawów komputerowych PRZP EccoPC,
- 10 szt. monitorów LCD Philips 226V4LAB,
- 10 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Windows 8.1 Pro 64bit + licencje Rental
Righst, 10 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013, 10 szt. oprogramowania
antywirusowego G Data Antivirus 2015, 10 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej
(blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie) Symantec
Norton Family,
- 10 szt. drukarek laserowych Canon I-SENSYS LBP6030B.
b) Zestawy w 3 placówkach oświatowych obejmujące:
- 14 szt. zestawów komputerowych PRZP EccoPC,
- 14 szt. monitorów LCD Philips 226V4LAB,
- 35 szt. laptopów Toshiba Satellite Pro R50-B-11C SSD HDD,
- 49 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Windows 8.1 Pro 64bit + licencje Rental
Righst, 49 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013, 49 szt. oprogramowania
antywirusowego G Data Antivirus 2015, 49 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej
(blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie) Symantec
Norton Family,
- 1 szt. drukarka laserowa A4 HP LeserJet Pro M401dn,
- 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych HP LeserJet Pro M521DW MFP.
§ 3.
1. W toku realizacji usługi serwisowania, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania kart
serwisowych, które będą jednocześnie narzędziem monitoringu prawidłowości korzystania ze
sprzętu. Karta zawierać będzie dane o: uszkodzeniach sprzętu, oprogramowania, próbach
ominięcia, usunięcia zabezpieczeń i ograniczeń.
2. Usługa serwisowania musi nastąpić minimum raz w miesiącu listopadzie dla beneficjentów
posiadających sprzęt wskazany w § 2 ust. 1 oraz w miesiącu grudniu dla beneficjentów
posiadających sprzęt wskazany w § 2 ust. 2, co zostanie potwierdzone stosownym zapisem
w karcie serwisowej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 24 godzin od chwili
zgłoszenia przez użytkownika zestawu komputerowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku
nieuzasadnionego zgłoszenia zostanie wystawiona faktura obciążająca użytkownika za dojazd
serwisu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 4.
1. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie ................ zł brutto (słownie:
........................... złotych brutto).
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne:
a) w miesiącu październiku w kwocie ................................... zł brutto (słownie:
..........................................), w ciągu 14 dni od złożenia faktury, wystawionej przez Wykonawcę nie
później niż do 10 dnia następnego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru usługi,
sporządzonego przez strony.
b) w miesiącu listopadzie oraz grudniu w kwocie ................................... zł brutto (słownie:
..........................................), w ciągu 14 dni od złożenia faktury, wystawionej przez Wykonawcę nie
później niż do 10 dnia następnego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru usługi,
sporządzonego przez strony.
4. Zapłata wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2015 r. musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Faktura VAT za miesiąc wymieniony w ust. 4, zostanie przedłożona do Urzędu Miejskiego
w Mrągowie najpóźniej do dnia 20.12.2015 r.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
7. Opóźnienie w zapłacie faktur, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych
odsetek.
8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego
na fakturze.
9. Wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy umowa uległa
rozwiązaniu przed terminem końcowym, określonym w § 5.
§ 5.
Umowa zostaje zawarta na okres: od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 6.
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy będzie wykonywać za pomocą
osób legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami i niezbędnym doświadczeniem
zawodowym.
2. Zamawiający wyznacza ze swej strony osobę odpowiedzialną za robocze kontakty
z Wykonawcą: ......................................, który jest również upoważniony do podpisania
protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3. Wykonawca wyznacza ze swej strony osobę odpowiedzialną za robocze kontakty
z Zamawiającym i użytkownikami sprzętu komputerowego : ...................................... który jest
również upoważniony do podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1/ odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia umownego,
2/ zwłokę w przeprowadzaniu usługi serwisowania – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia
umownego.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki.
§ 8.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§ 9.
W przypadku nieprzestrzegania terminu realizacji zamówienia – Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 5 dni.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

