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Istotne postanowienia umowy 
 
w wyniku przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający  powierza  do wykonania,  a Operator  zobowiązuje  się  świadczyć  usługę  dostępu  do 

sieci Internet, w technologii bezprzewodowej (np. typu 3G UMTS/HSPA lub typu CDMA)  24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu w 100 gospodarstwach domowych w granicach administracyjnych 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis zamówienia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający będzie płacił stałe miesięczne opłaty abonamentowe za usługę opisaną w § 1   pkt 2  

w kwocie …………. zł brutto ( słownie: …… ) w tym 23 % podatek  VAT …………(słownie ………. złotych). 
Rozliczenie  nastąpi  na  podstawie  wystawionej  faktury  w  terminie  dwóch  tygodni  od  daty  jej 
dostarczenia. 

2. Zamawiający  zapłaci  Operatorowi  miesięczna  opłatę  określoną  w  §2  pkt  1,    po  dostarczeniu 
prawidłowo wystawionych faktur VAT . 

3. Opłata abonamentowa w miesiącu aktywacji usługi, będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni 
od podpisania końcowego protokołu odbioru. 

4. Zamawiający  zapłaci  Operatorowi  opłatę  za  aktywacja  usługi  dostępu  do  internetu, w  terminie   
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT . 

5. Faktury  należy wystawiać na: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
97‐300 Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
NIP 771‐27‐98‐771 

6.  Łączna  kwota    za  cały  okres  trwania  umowy  stanowi  maksymalnie......................kwotę  brutto   
( słownie ...........................................................................................................)   w tym 23%  podatek 
VAT 
(słownie ..............................................................................................................................) 

 
§ 3 

1. Strony  sporządzą  protokół  odbioru  potwierdzający  aktywację  usługi  Internet  w  gospodarstwach 
domowych 

2. Data  podpisania  protokołu  odbioru  jest  terminem  od  którego  Operator  będzie  naliczał 
Zamawiającemu opłaty za świadczone Usługi. 

 
§ 4 

Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  urządzenia,  które  nie  spełniają  polskich  norm 
telekomunikacyjnych. 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2016 

roku. 
2. Aktywacja usługi Internet nastąpi w ciągu 48 godzin od dnia podpisania umowy. 
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 § 6 
Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość  przeniesienia  usługi  dostępu  do  sieci  Internet  pod  inny  adres  
w  czasie  trwania  umowy,  pozostający  w  granicach  administracyjnych  miasta  Piotrowa  Trybunalskiego. 
Przeniesienie  usługi może  nastąpić w  przypadku  zmiany miejsca  pobytu  uczestnika  projektu  lub  zmiany 
uczestnika projektu. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy stanowią kary umowne.  

2. Operator zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 – w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia 
brutto określonego § 2 pkt. 6 za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Operatora  
‐ w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. 6. 

c)  za  niezachowanie  minimalnych  parametrów  technicznych  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1  
w usłudze dostępu do  Internetu    ‐ w wysokości 0,5 % kwoty abonentu miesięcznego dla każdego 
uczestnika projektu, za każdy dzień w którym stwierdzono niezachowanie parametrów, 

3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na wniosek Operatora, może odstąpić od naliczania 
kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. a,b,c. 

4.  W  przypadku,  gdy  szkoda  poniesiona  przez  Zamawiającego  przewyższa  kwotę  naliczonych  kar 
umownych,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do 
wysokości poniesionej szkody. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w umowie. 
 

§ 8 
1. Zamawiający  zastrzega  sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku  gdy umowa nie  zostanie 

zrealizowana  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w umowie a w szczególności z § 1  
2.  Niezależnie  od  przypadku  określonego  w  ust.  1  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  

w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży   
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,  
w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  tych  okoliczności. W  takim  przypadku 
Operator  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu wykonania  części  umowy  do 
momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu. 

 
§ 9 

Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, w trakcie  trwania niniejszej umowy, a także po  jej 
zakończeniu, wszelkich informacji o użytkownikach zestawów komputerowych, Zamawiającym oraz innych 
informacji,  jakie  uzyskał w  związku  z  realizacja  umowy,  bez względu  na  formę  i  sposób  ich  utrwalania  
i  przekazania. W  szczególności Operatorowi  nie wolno  udostępniać  osobom  trzecim  danych  osobowych 
beneficjentów  końcowych.  Operator  odpowiada  także  za  naruszenie  tego  obowiązku  przez  osoby,  za 
pomocą których wykonuje przedmiot umowy. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11 
W sprawach nie regulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 12 
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy    ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Wszelakie  zmiany  lub  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą  Stron  w  formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W  przypadkach  przewidzianych  w  umowie  za  zgodą  obu  stron  dopuszcza  się  wprowadzenie 
istotnych zmian umowy. 

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia: 
a) wynagrodzenie – w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 
b) przedmiot umowy  ‐  jeżeli konieczność wprowadzenia  zmian  jest  skutkiem  zmiany przepisów 

prawa  lub wynika  z okoliczności, których  strony umowy nie mogły przewidzieć w momencie 
składania ofert.  

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno ‐ organizacyjną umowy, 
b) zmiana danych  teleadresowych, osób  reprezentujących strony  lub oznaczenia stron umowy – 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.   
7. Dokonanie zmian, o których mowa  w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 
§ 13 

  Sądem  właściwym  dla  wszystkich  spraw,  które  wynikną  z  realizacji  tej  umowy  będzie  sąd  
  w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
     ........................................................                                ............................................... 

     ZAMAWIAJĄCY                            OPERATOR              
 
 
 
 
 
 


