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Umowa Nr PPF.042.18.2020 

na wykonanie sieci WiFi4EU dla Beneficjenta Miasto Garwo.lin 

Zawarta w dniu ~6.1 0.2020 r. pomiydzy: 


Miastem Garwolin uJ. Staszica 1508-400 Garwolin NIP: 82621977 98 


reprezentowanym przez: 


Marzeny Swieczak - Bunnistrza Miasta Garwolina, 


przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolin - Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej 


zwanym dalej Zamawiajllcym, 


a 

Tritech New Technologies Sp. z 0.0., ul. Komitetu Obrony Robotnikow 56, 02-146 Warszawa 


Zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy, 


KRS 0000573735, kapitat zakbdowy 5 000 zl, REGON 362429731, NIP 5223037095 


zwanym w dalszej cZysci Wykonawcll: 


reprezentowanym przez: 

Marcina Kopinskiego - pelnomocnika wykonawcy 

Na mocy niniejszej umowy, strony ustalajq: 

§ I 
1. 	 Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa sieci 

HotSpot ' ow w ramach instrumentu "Lqczqc Europy" (CEF) - WiFi4EU, dziabnie: 
"Propagowanie lqcznosci intemetowej w spolecznosciach lokalnych - WiFi4EU" w Miescie 
Garwolin . 

2. 	 Przedmiot umowy, 0 ktorym mowa w ust. I nalezy wykonac zgodnie z przekazanym przez 
Zamawiajqcego szkieletem sieci WiFi4EU co do ilosci i rozmieszczenia Access Pointow na 
terenie Miasta Garwolina, zgodnie z zalqcznikiem nr I do niniejszej umowy. 

3. 	 Przedmiot umowy, 0 ktorym mowa w ust. I, nalezy wykonac zgodnie z zakresem rzeczowym 
robot okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz z "UMOW.-\ Nr 
lNEAfCEFIWiFi4EU/2-2019/02031 0-040778 0 UDZIELENIE DOTACn W RAMACH 
INSTRUMENTU "L.-\CZ.-\C EUROPF;" (CEF) - WiFi4EU" stanowiqcymi odpowiednio 
zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. 	 Oferta Wykonawcy stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§2 
I. 	 Zamawiajqcy oswiadcza, iz w obrybie wytypowanych miejsc jest mozliwosc przeprowadzenia 

niezbydnych prac instalacyjno-konfiguracyjnych, brak jest przeszk6d natury fonnalno
prawnych . 

2. 	 Dla stosowanego kontrolera wymagany jest stary zewnytrzny ad res IP. 
3. 	 Zamawiajqcy zapewni zasilanie oraz prawidlowe dzialanie sieci Internet w kazdym punkcie 


dostypowym AP. 
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4. 	 Zamawiaj'}cy lIbezpieczy wykonan'} instalacjtr na czas trwania opieki serwisowej 0 ktorej 

mowa w §3 pkt. 4 od aktow wandalizmu, zniszczenia, wyladowan atmosferycznych, ognia i 
innych zdarzen losowych na ktore Wykonawca ani Zamawiaj'}cy nie maj'} wplywu. 

5. 	 Wykonawcy nie przysluguj'} zadne prawa wzgltrdem Agencji Wykonawczej ds. 
Innowacyjnosci i Sieci lINEAl (dalej Agencja). 

6. 	 Z chwil'} lIkonczenia procesu instalacji i konfigllracji sieci wifi4eu przez Wykonawctr oraz 
potwierdzenia, iz zamontowane AP dzialaj,} i s'} widoczne w centralnym systemie zarZ<}dzania, 
Zamawiaj'}cy zobowi'}zuje sitr zglosic siec wifi4ell na bazie portalu EU pod weryfikacjtr . 
Wlasciwa weryfikacja sieci wifi4eu pod kontem specyfikacji technicznej i dzialania samej 
sieci odbywa sitr z poziomu EU . 

7. 	 Zamawiaj'}cy dopllszcza mozliwosc wyst,}pienia w trakcie realizacji przedmiotll zamowienia 
uslugldostaw dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych lIslugidostaw btrdzie konieczne i 
niezbtrdne do prawidlowego wykonania i oddania do lIZytkowania przedmiotu 
zamowienia. Uslugi/dostawy te rozl-iczane btrd'} na podstawie kosztorysll przygotowanego 
przez Wykonawctr. Wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie w calosci 
przedmiotll lImowy nie bt:dzie mogla przekroczyc kwoty 15000 EURO. 

§3 
Wykonawca oswiadcza ze: 

1. 	 posiada stosowne doswiadczenie i wiedztr w zakresie robot technicznych i innych, ktore 
stanowi'} przedmiot niniejszej lImowy, a takte dysponuje wykwalifikowanym personelem, 
wysokiej jakosci sprztrtem i urz'}dzeniami co pozwoli na terminowe wywi'}zanie sitr ze 
wszelkich obowi'}zkow przewidzianych umow'} . 

2. 	 jakosc sprztrtu oraz urz'}dzen, z ktorych btrdzie korzystal przy realizacji niniejszej umowy 
spelnia wymogi techniczne okreslone odrtrbnymi przepisami. 

3. 	 po skonczeniu przewidzianych w umowie prac i konfiguracji urz,}dzen nast,}pi weryfikacja 
i odbior techniczny przez Komisjtr Europejsk~, w dalszej kolejnosci platnosc za wykonane 
prace btrdzie realizowana z poziomu Komisji Europejskiej . 

4. 	 udzieli rtrkojmi i gwarancji na dostarczony przez siebie sprztrt i wykonane prace na okres 3 lat. 
W ramach gwarancji Wykonawca zapewni nieodplatne lIslugi serwisowe przez caly okres jej 
trwania. 

5. 	 zobowi'}zllje sitr do realizacji przedmiotu lImowy na wlasny koszt oraz ryzyko. 
6. 	 Zapoznal sitr z zasadami wyplaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie "bonu" 

platnego przez Agencjtr, akceptuje te warunki i nie btrdzie domagal sitr zaplaty za wykonane 
prace przy budowie sieci WiFi4EU bezposrednio od Zamawiaj~cego. 

7. 	 W dniu odbioru przedstawi zamawiaj'}cemu dokumenty (np. wyci~g z konta potwierdzaj,}cy 
dokonanie platnosci) potwierdzaj,}ce dokonanie platnosci na rzecz podwykonawcy. 

§4 
1. 	 Za wykonanie lIsrugi okreslonej w § 1 Wykonawcy przysruguje wynagrodzenie w wysokosci 

netto 40 000,00 zl (slownie zlotych: czterdziesci tysitrcy 00/1 00 zl) plus obowi'}zuj'}cy podatek 
V AT zgodnie z przedstawion,} ofert~. 

2. 	 Wynagrodzenie platne jest w formie platnosci ryczaltowej do 15000 EUR realizowanej 
zgodnie z podpisan~ przez Zamawiaj'}cego "UMOW1\ Nr INEA/CEFIWiFi4EU/2
2019/020310-040778 0 UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH INSTRUMENTU 
"L1\CZ1\C EUROPF;" (CEF) - W,iFi4EU" stanowi~q odpowiednio zal'}cznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

3. 	 Zaplata wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. I, nasttrpowac btrdzie na podstawie faktury 
V AT wystawianej przez Wykonawctr na M iasto Garwol in, przelewem na rachune 
Wykonawcy pod numerem 831) 40 1 0 1 00000442911 001 002 . 
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4. 	 Zgodnie z umow~ Nr INEAICEF/WiFi4EU/2-20 19102031 0-040778 ptatnikiem faktury bydzie 

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjnosci i Sieci (INEA) 

§5 
I. 	 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 23 listopada 2020 r. 
2. 	 Zamawiaj~cy moze rozwi~zac niniejs~ umowy w kazdym czasie z zachowaniem 1 

miesiycznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi~ca kalendarzowego. 
3. 	 Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci . 
4. 	 Zamawiaj~cy moze rozwi~zac niniejsz~ umowy bez obowi~zku zachowania okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca raz~co narusza 
postanowienia umowy mimo uprzedniego wezwania go do usuniycia tych naruszen i 
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego tenninu. 

5. 	 Zamawiaj~cemu przysluguje prawo odmowy podpisania protokoru odbionl robot przedmiotu 
umowy w przypadku nie przedstawienia dokumentu wskazanego w § 3 ust. 7. 

§6 
I. 	 Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu kary umown~ w przypadku: 

I) 	 odst~pienia przez Zamawiaj~cego od umowy wskutek okolicznosci, za ktore ponosi 
odpowiedzialnosc Wykonawca, w wysokosci 1 0% l~cznej kwoty netto okreslonej w § 4 
ust. I, 

2) 	 ods~pienia od umowy przez Wykonawcy wskutek okolicznosci, za ktore Zamawiaj~cy 
nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 1 0% l~cznej kwoty netto okreslonej w § 4 ust. 
I, 

3) 	 op6znienia w wykonaniu obowi¥k6w wynikaj~cych z przedmiotu niniejszej umowy w 
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczyty dzien 
opoznienia, licz~c od uplywu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez 
Zamawiaj~cego na wykonanie obowi~zkow, 

4) 	 w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1 lub kwoty rownowaZnej 
nalozonej na Zamawiaj~cego korekty, jesli takowa bydzie mniejsza za naruszenie 
przepisow ustawy Pzp lub dyrektyw, potwierdzonej skutecznie nalozeniem na 
Zamawiaj~cego korekty finansowej przez uprawnione do tego instytucje. 

2. 	 Jezeli wysokosc zastrzezonych kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiaj~cego 
szkody, strony mog~ dochodzic odszkodowania uzupetniaj~cego na zasadach ogolnych. 

3. 	 Zamawiaj~cy potr~ci kary umowne okreslone w ust. 1 z biez~cego wynagrodzenia 
Wykonawcy . 

4. 	 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj~cej, ze wykonanie umowy nie leZy 
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa pans twa lub 
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaj~cy moze ods~pic od umowy w tenninie 30 dni od 
powziycia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku postanowienia 0 

karze umownej nie maj~ zastosowania. 

§7 
I. 	 Osobami odpowiedzialnymi za realizacjy umowy ze strony Zamawiaj~cego s~: 

a) Krzysztof W~grodzki - tel. 25 7864238 
b) Beata Pasternak - tel. 25 7864231 

2. 	 Osobami odpowiedzialnymi za realizacjy umowy ze strony Wykonawc 
a) Marcin Kopinski - tel. 502431 876 
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b) 	 Pawel Markowski - tel. 603 585 813 

3. 	 Zmiany os6b realizuj,!cych umowy ze strony wykonawcy mog,! nast,!pic za zgod,! 
Zamawiaj,!cego. W przypadkll akceptacji zmiany przez Zamawiaj,!cego, Wykonawca jest 
zobowi¥any wskazac now'! osoby posiadaj,!c,! odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
doswiadczenie co najmniej na poziomie osoby zastypowanej. Zmiana taka nie wymaga aneksu 
do umowy . 

§8 
Wszelkie zmiany, uZllpelnienia i oswiadczenia skladane w zwi,!zku z niniejsz,! umow'! wymagaj,! 
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§9 
1. 	 Ewentualne spory powstale w zwi,!zku z realizacj" niniejszej umowy Strony byd,! staraly siy 

rozstrzygn<}.c polubownie. W przypadku braku porozumienia spar zostanie poddany pod 
rozstrzygniycie s,!du powszechnego, wlasciwego ze wzglydu na siedziby Zamawiaj,!cego. 

2. 	 Zamawiaj,!cy zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcy w czasie 
reaJizacji przedmiotu umowy, traktowane byly jako poufne i nie byly wykorzystywane do 
innych cel6w ani publikowane, bez pisemnej zgody Zamawiaj<}.cego. 

3. 	 Wykonawca oswiadcza, ze wypemil obowi,!zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 
14 RODO' wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio 
pozyskal w celu realizacji przedmiotowej umowy. 

4. 	 Umowy sporz'!dzono w trzech jednobrzmi<}.cych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dJa 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiaj,!cego. 

1IIIWI NfWTKHNOLOGtBsp: i ~~A..... .... 
02-146 Warsuwa. 

uL IComIteru Obrony RobotnIJ(W<i6 onawca Za 
NP 5223037095 REGON 36242973;

KRS 0000573735 MlASTO GARWOLIN 
08-400 Garwolin, Ill. {'t,nkJ 15 


NIP:S2621977 , 

REGO : 711582150 


mgr 	Ka/arzyna 

1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejs'kiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr PPF.042 .18.2020 z dnia,,(,.. 10.2020 r. 

Rozmieszczenie punktow Access Point sieci WiFi4EU 

Lp. Nazwa /okalizacji Adres /okalizacji /lose 
HotSpot 

Rodzaj 
HotSpot 

1. Ogr6d dydaktyczny 
"Przyrodniczy Ogr6d 

Zmysl6w" 

ul. 2 Armii Wojska 
Polskiego, 

08-400 Garwolin 
1 

Zewn~trzny 

2. Skwer Solidamosci ul. Tadeusza Kosciuszki 
17, 

08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

3. Skwer Marszalka 
J6zefa Pilsudskiego 

ul. Stanislawa Staszica, 
08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

4. Park 550-lecia ul. Olimpijska, 
08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

5. Ptasie Trele AI. Legion6w, 
08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

6. Tereny Rekreacyjne 
Zarzecze 

AI. Legion6w, 
08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

7. Plac Zabaw AI. Legion6w, 
08-400 Garwolin 

1 Zewn~trzny 

8. Urzqd Miasta 
Garwolina 

ul. Staszica 15, 
08-400 Garwolin 

1 . . Wewn~trzny 

9. Basen Garwolanka ul. Olimpijska 2, 
08-400 Garwolin 

2 Wewn~trzny 

10. Kino "Wi/ga" UI. Nadwodna 1, 
08-400 Garwolin 

2 Wewn~trzny 

11. Publiczne 
Przedszkole Nr 2 
"Akademia Pana 

Kleksa" 

AI. Legion6w 7 
08-400 Garwolin 

1 Wewn~trzny 
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