
Znak: OiN.033.SZP.41.2016                                                Kozienice dnia 09.11.2016 r.

                           ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Powiat Kozienice (26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28) zwraca się z prośbą o przesłanie 
oferty cenowej na usługę dostępu do internetu na okres 36 miesięcy dla 80 gospodarstw 
indywidualnych na terenie Powiatu Kozienickiego oraz dwóch Jednostek Powiatu Kozienickiego
w ramach programu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim"

1) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostęp do Internetu wraz z instalacją, uruchomieniem i serwisem w 80 wskazanych przez Zamawiającego 
lokalizacjach (domach-mieszkaniach prywatnych) na terenie Powiatu Kozienickiego.

a). Dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych (w każdym znajduje się jeden zainstalowany komputer). 
Charakterystyka usługi:
Parametry techniczne:
- bezprzewodowy dostęp do sieci Internet,
- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kbps, (1Mb/s)
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,
- transfer danych bez limitu
Okres świadczenia:
- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 36 mies. od 01.01.2017 r. od 31.12.2019 r.. Aktywacja usługi musi 
nastąpić tego samego dnia u wszystkich beneficjentów ostatecznych.
Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) 
bezpośrednio od użytkownika Internetu całodobowo: 
- Czas reakcji usunięcia awarii  w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 
czas usunięcia awarii max 48 godzin
- Czas reakcji usunięcia awarii   w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 
czas usunięcia awarii max 48 godzin
- Czas reakcji usunięcia awarii   w soboty,  niedziele i święta max 7 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas 
usunięcia awarii max 48 godzin
Wykonawca w okresie świadczenia usługi musi zapewnić telefoniczny alarmowy kontakt z serwisem, czynny 7 dni w 
tygodniu przez 365/366 dni w roku, 24 godz. na dobę, umożliwiający zgłaszanie przerwy w dostępie do Internetu oraz 
dający możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu.
Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek 
zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana 
bezpłatnie w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia po potwierdzeniu technicznej możliwości instalacji. Zamawiający 
dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach po potwierdzeniu braku możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu na 
wniosek Wykonawcy zmienić beneficjenta lub adres świadczenia usługi maksymalnie u 3 beneficjentów.
Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania
oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym (Windows 7) zainstalowanym w jednostce komputerowej 
spełniającego poniższe wymagania:
- Wskazujący połączenia z siecią
- Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych 
- Diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora
- Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby 
trzecie, nie będące uczestnikami projektu. 
- W przypadku lokalizacji beneficjenta o ewidentnie niskich parametrach łącza lub zaniku sygnału Wykonawca ma 
obowiązek zainstalowania urządzeń wzmacniających.
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem, instalacją i konfiguracją usługi.
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca
- Zamawiający wymaga zablokowania w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu SMS, MMS, roaming, 
połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować obowiązek zapłaty jakichkolwiek 
opłat ponad kwotę abonamentu.
- Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza.
2) Dostęp do Internetu dla 2 jednostek z terenu Powiatu Kozienickiego
a). Dostęp do Internetu wraz z instalacja, uruchomieniem i serwisem dla 2 jednostek (w jednostkach znajduje się 
łącznie 17 zainstalowanych komputerów – odpowiednio w jednej 8 w drugiej 9). 
Charakterystyka usługi:
Parametry techniczne:
- stały dostęp do sieci Internet,



- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 6 Mb/s,
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,.
Okres świadczenia:
- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 36 mies. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 
Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń  awarii (usterek) 
bezpośrednio od użytkownika usługi internetowej całodobowo.
- Czas reakcji usunięcia awarii w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 
czas usunięcia awarii max 48 godzin
- Czas reakcji usunięcia awarii  w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 
czas usunięcia awarii max 48 godzin
- Czas reakcji usunięcia awarii  w soboty,  niedziele i święta max 7 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas 
usunięcia awarii max 48 godzin
Wykonawca w okresie świadczenia usługi musi zapewnić telefoniczny alarmowy kontakt z serwisem, czynny 7 dni w 
tygodniu przez 365/366 dni w roku, 24 godz. na dobę, umożliwiający zgłaszanie przerwy w dostępie do Internetu oraz 
dający możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu.
Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek 
zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 
3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.
Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania
oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego
poniższe wymagania:
- Wskazujący połączenia z siecią
- Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych 
- Diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora
- Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby 
trzecie, nie będące uczestnikami projektu
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem i konfiguracją usługi.
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca
-Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu 
zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.

Ofertę  cenową  proszę  przesłać  do  dnia  18.11.2016  r.  na  adres  e-mailowy
zamowienia@kozienicepowiat.pl (scan)  lub  pocztą  na  adres:  26-900  Kozienice,
ul. Kochanowskiego 28, Powiat Kozienice. Na kopercie dopisać „Oferta dostępu do internetu”
Cenę za całość wykonania należy podać w kwocie brutto.

mailto:zamowienia@kozienicepowiat.pl


UMOWA NR …..............

zawarta  w  dniu  ….......  roku  pomiędzy  Powiatem  Kozienickim  z  siedzibą  w  Kozienicach,
ul. Kochanowskiego  28,  26-900  Kozienice,  NIP  812-190-76-83,  REGON  670223155  zwanym  w treści
Umowy  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w imieniu, którego
działają::
1. Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego
2. Krzysztof Stalmach – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego
przy kontrasygnacie Jadwigi Kręcisz – Skarbnika Powiatu Kozienickiego

a Firmą : …...............................................
 zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ….........................................................

§ 1
                                                             Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu -  "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim". 
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenie usług określonych w ust. 1 spełnia parametry zgodne z zapisami
w opisie przedmiotu zamówienia zapytania cenowego, oraz zgodna z ofertą wykonawcy, które są integralną
częścią niniejszej umowy.
3. Na przedmiot zamówienia składa się : 
1)  Dostęp  do  Internetu  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  serwisem  w  80  wskazanych  przez
Zamawiającego  lokalizacjach  (domach-mieszkaniach  prywatnych)  na  terenie  Powiatu  Kozienickiego
(w każdym  z  gospodarstw  znajduje  się  jeden  komputer  zainstalowany  w ramach  innego  postępowania
przetargowego). Wykaz lokalizacji instalacji określony zostanie w załączniku nr 1 do umowy.
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem, instalacją i konfiguracją
usługi.
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca
- Zamawiający wymaga zablokowania w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu SMS, MMS,
roamingu, połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować obowiązek
zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę abonamentu.
- Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza.
- Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po
odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi
korzystania z Internetu.
2) Dostęp do Internetu wraz z instalacją,  uruchomieniem i serwisem dla 2 jednostek z Terenu Powiatu
Kozienickiego  (w  jednostkach  znajduje  się  łącznie  17  komputerów  zainstalowanych  w ramach  innego
postępowania  przetargowego  –  odpowiednio  w  jednej  8  w  drugiej  9  –  łącza  stałe).  Wykaz  lokalizacji
jednostek organizacyjnych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem i konfiguracją usługi,
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,
- Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po
odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi
korzystania z Internetu.
3) Wszystkie formalności i koszty związane z wykonaniem usługi występują po stronie Wykonawcy.

§ 2
Terminy

Wymagany termin wykonania zamówienia (montaż, instalacja i konfiguracja u beneficjentów ostatecznych
i jednostkach) ustala się do dnia 31.12.2016 r. oraz uruchomienie świadczenia usługi dostępu do Internetu
od  dnia  01.01.2017  r.  Świadczenie  ciągłe  usługi  dostępu  do  Internetu  ustala  się  od  01.01.2017  r.  do
31.12.2019 r.



§ 3
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy przez okres realizacji projektu tj.  przez 36 miesięcy, 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie: …......... złotych netto (słownie: 
…..............................................) plus obowiązujący podatek VAT (23 %), tj. brutto:  ….. zł. 
(…........................................... zł.), z czego za :
a)  wynagrodzenie miesięczne z tytułu abonamentu za dostęp do Internetu dla jednego gospodarstwa 
domowego  będzie wynosić  ….......... złotych netto plus VAT (23 %), tj. brutto …..................złotych;
- wynagrodzenie miesięczne z tytułu abonamentu miesięcznego dla jednej Jednostki  organizacyjnej będzie 
wynosić …............ złotych netto plus VAT (23%), tj. brutto …........................ złotych;
2. Należności dla Wykonawcy ujęte wyżej w ust 1. podpunkt a) będą regulowane z konta Zamawiającego co
miesiąc  przez okres 36 miesięcy od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
3.  Należności  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy  płatne  będą  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy  w  ciągu  14  dni od  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  do  siedziby
Zamawiającego. Fakturę należy wystawić do 8 dnia następnego miesiąca. 
4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy został wykonany prawidłowo. Dane do faktury: Powiat 
Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, NIP  812-190-76-83, REGON 670223155
5.  Wykonawca  gwarantuje  nieprzerwany  dostęp  do  Internetu  przez  cały  okres  realizacji  umowy  dla
wszystkich beneficjentów projektu. 

§ 4
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą dwa odbiory:
a) po podłączeniu do Internetu jednostek - 2  szt.
b) po podłączeniu do Internetu gospodarstw domowych – 80 szt.
2. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze braków, 
nieprawidłowości /wad.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

§ 5
Osoby odpowiedzialne 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy jest: …..................................... 
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego jest:  Jarosław Słowiński, Jarosław 
Pawliński.

§ 6
Kary umowne

Strony ustalają,  że  w razie  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy obowiązywać  je  będzie
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następujących wysokościach :
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne:

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego,

b) za każdy dzień opóźnienia w terminach na uruchomienie usługi w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego – opłaty aktywacyjnej,

c) za  każdy  dzień  niedostępności  usługi  dostępu  do  Internetu  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy,  po czasie na usunięcie usterki (tj. max 48 godzin od zgłoszenia) w wysokości 5 %
miesięcznej opłaty abonamentowej brutto dla danego łącza,

d) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia
umownego – opłaty aktywacyjnej, za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne: 
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia

umownego,



b) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru dostawy przedmiotu umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego,

3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przekraczającego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach, gdy Wykonawca nie
realizuje zadań objętych niniejszą umową.
4. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.

§ 8
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych prac przez 

podwykonawców. 
§ 9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści propozycji cenowej, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia,
b) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
c) wystąpienie  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  (przy  zachowaniu  przez  niego

należytej  staranności)  skutkujących  niemożliwością  dotrzymania  terminu  realizacji
przedmiotu zamówienia.

d) zmiany wysokości  podatku VAT, jeżeli  w okresie  obowiązywania  umowy nastąpi  zmiana
przepisów podatkowych, 

e) zmiany  podmiotu  trzeciego  (podwykonawcy  na  etapie  realizacji  zamówienia),  a  nowy
podwykonawca  wykaże  spełnianie  warunków w zakresie  nie  mniejszym niż  wskazany na
etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

f) jeżeli  konieczność wprowadzenia takiej  zmiany wynika z okoliczności,  których nie można
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

§ 10
Ewentualne  spory wynikające  z  niniejszej  umowy rozpatrywane  będą  przez  Sąd właściwy dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzoną w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Wykonawcy i dla
Zamawiającego.

§ 13
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty :
1. Zapytanie cenowe;
2. Wykaz lokalizacji.

Wykonawca Zamawiający



(pieczęć firmy) miejscowość, data ......................................................

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy

Nazwa: i siedziba ..............................................................................
..............................................................................

e-mail: ..............................................................................
Numer telefonu i faksu:  .............................................................................
Numer NIP i REGON: ..............................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia  oferty cenowej na:  Świadczenie usług dostępu do Internetu  dla
projektu  „ Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  w Powiecie  Kozienickim”.  Oferujemy  wykonanie
usługi kompleksowej za kwotę :

Cena netto: …...........zł   Słownie: .......................................................…........................zł
VAT: …........%
Cena brutto: …......................zł Słownie: ............................................…......................zł

1. Na łączną cenę oferty składają się następujące ceny :

Lp. Wyszczególnienie

cena
jednostkowa

netto
miesięczna

cena
jednostkowa

brutto
miesięczna

ilość
wartość

netto
VAT

wartość
brutto

1.

Abonament 
świadczenia usług 
dostępu do Internetu 
dla 80 gospodarstw 
domowych

80
gospodars

tw *36
miesięcy
= 2 880

2.

Abonament 
świadczenia usług 
dostępu do 
Internetu dla dwóch
jednostek 
organizacyjnych 
Powiatu

2
jednostki

*36
miesiące=

72

Razem:

2.  Wymagany  termin  wykonania  zamówienia  (montaż,  instalacja  i  konfiguracja  u  80  beneficjentów
ostatecznych i 2 jednostkach organizacyjnych Powiatu) ustala się do dnia 31.12.2016 r. oraz uruchomienie
świadczenia  usługi  dostępu  do  Internetu  od  dnia  01.01.2017  r.  Świadczenie  ciągłe  usługi  dostępu  do
Internetu od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

...........................................................................…..
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


