Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA Nr ……..
zawarta w dniu ……….…. r. w ……………
pomiędzy
………….. – , ……, ul. …………., , NIP ………..
zwanym dalej w treści umowy “Wykonawcą”,
a
……………………………………………………, ul. …………………….., ……………..,
NIP ………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………….. – ………………………….
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
„Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko,
Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych
projektu”, zawarta zostaje umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest:
„Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko,
Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych
projektu”.

1.

§2
Zakres ubezpieczenia
„Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko,
Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych projektu”
od wszystkich ryzyk.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego,
niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych
(Beneficjentów ostatecznych) zdarzeń losowych. W szczególności ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
 działania pracowników, beneficjentów ostatecznych w szczególności niewłaściwe
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używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze, jak również działania osób
trzecich,
 działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku
powietrznego,
 działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych,
deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z
urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
 wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się
po okresie gwarancji (rękojmi),
 wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
 kradzieży z włamaniem, rabunku,
 katastrof budowlanych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek
zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.
 zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
 bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także następujące koszty dodatkowe,
powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym:
 zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą,
 akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty
transportu ekspresowego sprzętu i części na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przejazdów techników i ekspertów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 sprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Dodatkowo ustala się w przypadku sprzętów przenośnych, iż w przypadku kradzieży z
włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdów Beneficjentów ostatecznych,
Ubezpieczyciel odpowiada wtedy, gdy:
 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
 w trakcie postoju lub podczas transportu, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty
na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system
alarmowy (jeżeli pojazd został wyposażony w taki system),
 sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz lub jego widoczność
jest znacznie ograniczona, np. w bagażniku.
Franszyza integralna 50,00 zł netto.
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W zakres zamówienia wchodzi ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zgodnie z
poniższym zestawieniem:
1.

Zestaw komputerowy dla gospodarstw domowych – 72 szt.: komputer stacjonarny, monitor,
klawiatura, myszka
Producent komputera: ASUS
Model komputera: BP1AF
Producent systemu operacyjnego: Microsoft
Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Windows 8.1 Pro 64-bit PL z licencjami Rental Rights.
Producent monitora: DELL
Model monitora: P2214H

2.

Laptop dla gospodarstw domowych – 47 szt.
Producent laptopa: ASUS
Model laptopa: PU551LA
Producent systemu operacyjnego: Microsoft
Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Windows 8.1 Pro 64-bit PL z licencjami Rental Rights.

3.

Drukarka laserowa dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent drukarki: OKI
Model drukarki: B401d

4.

Monitor brajlowski dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent monitora brajlowskiego: FREEDOM SCIENTIFIC
Model monitora brajlowskiego: Braille Mate 40

5.

Drukarka brajlowska dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent drukarki brajlowskiej: INDEX BRAILLE
Model drukarki brajlowskiej: Index Basic DQ

6.

Klawiatura dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent klawiatury: FREEDOM SCIENTIFIC
Model klawiatury: MAGic Keyboard

7.

Oprogramowanie biurowe dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent oprogramowania: OpenOffice Software
Nazwa i wersja oprogramowania: OpenOfficePL Standard 2015

8.

Oprogramowanie antywirusowe dla gospodarstw domowych – 119 szt.
Producent oprogramowania: G DATA SOFTWARE
Nazwa i wersja oprogramowania: G Data AntiVirus 2014

9.

Oprogramowanie Syntezator mowy – dla osób słabowidzących i słabosłyszących – 10 szt.
Producent oprogramowania: HARPO
Nazwa i wersja oprogramowania: Rehabilitacyjny Pakiet Głosów CD

10.

Oprogramowanie dla osób słabowidzących – 2 szt.
Producent oprogramowania: GW MICRO
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Nazwa i wersja oprogramowania: Window-Eyes 8.4 Standard
11.

Oprogramowanie specjalnie dedykowane osobom nie posługującym się mową dźwiękową dla osób
słabosłyszących (do terapii logopedycznej) – 8 szt.
Producent oprogramowania: EDUINTEGRATOR
Nazwa i wersja oprogramowania: Eduterapeutica Logopedia

12.

Oprogramowanie pozwalające na obsługę komputera i komunikację osobom z
niepełnosprawnością ruchową – 8 szt.
Producent oprogramowania: Sensory Software
Nazwa i wersja oprogramowania: The Grid 2

13.

Klawiatura nakładkowa – 8 szt.
Producent klawiatury: IntelliTools / IntelliTools
Model klawiatury: Intellikeys / OverlayMaker

14.

Listwa zasilająca (antyprzepięciowa) – 119 szt.
Producent listwy: Lestar
Model listwy: LXA 816, 3L, 5m, czarna

3. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania:
a) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego
ubezpieczeniem, która wynosi: 517.301,00 zł brutto.
b) Jako wysokość odszkodowania przyjmuje się:
 przy szkodzie częściowej - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego
przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu oraz
innych tego typu opłat;
 przy szkodzie całkowitej - wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego
przedmiotu tego samego rodzaju;
 w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest
możliwa - wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na
dzień powstania szkody.
§3
1. Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania wraz z parametrami i
funkcjonalnościami oraz wartościami jednostkowymi stanowi załącznik nr 3 do
zapytania.
2. Ochrona ubezpieczeniowa działa do 01.10.2015r. do 30.09.2016r.
3. Sprzęt będący przedmiotem ubezpieczenia zostanie przekazany do Beneficjentów
ostatecznych (osób fizycznych) na podstawie umów użyczenia w bezpłatne
użytkowanie.
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4. Ubezpieczającym jest Zamawiający, sprzęt pozostaje jego własnością a Beneficjenci
ostateczni są użytkownikami sprzętu którego ubezpieczanie jest przedmiotem
niniejszego postępowania i są oni Ubezpieczonym.
5. Lista Beneficjentów ostatecznych – osób fizycznych, którym zostanie przekazany sprzęt
wraz z oprogramowaniem zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
6. Zamawiający informuję, iż Beneficjentami ostatecznymi są osoby fizyczne w tym osoby
niepełnosprawne.
7. Beneficjenci ostateczni zlokalizowania są na terenie Gmin: Piła, Miasteczko Krajeńskie,
Lubasz, Czarnków, Drawsko. Poniżej informacje o liczbie Beneficjentów ostatecznych i
ilości sprzętu komputerowego:
a) Beneficjencie ostateczni – osoby fizyczne:
Gmina
Miasteczko Krajeńskie
Gmina Piła
Gmina Lubasz
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
suma

Liczba beneficjentów
ostatecznych
17
50
30
15
7
119

Sprzęt komputerowy
ilość szt.
17
50
30
15
7
119
5

8.
9.

Beneficjenci ostateczni (119 gospodarstw domowych) będą wykorzystywali sprzęt na do
celów prywatnych.
Sprzęt jest przekazany do gospodarstw domowych w nieodpłatne użytkowanie przez
daną osobę w celach niekomercyjnych.
§4

Wymagany termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od 01.10.2015r. od dnia 30.09.2016r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:
- .................................. zł netto (słownie: .........................................................)
- .................................. zł brutto (słownie: .........................................................)
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2. Zapłata faktury nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy w terminie 21 dni. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia
będzie prawidłowo wystawiona i dostarczana faktura/ rachunek przez Wykonawcę dla
Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie przekazany Zamawiającemu oryginał
polisy ubezpieczeniowej.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy,
w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych
do utworów i produktów powstałych w związku z jej wykonywaniem.
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością i terminowością.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego wykonania Umowy.
§7
W razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może żądać ich usunięcia
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, w którym Wykonawca
zobowiązuje się wady te usunąć.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia niniejszej umowy z zachowaniem
zaoferowanej ceny za miesiąc.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy,
w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności. Zmiana wymaga jednak
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
3. Wszelkie zamiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego.
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§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

7

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Lista beneficjentów ostatecznych
Załącznik nr 2 - Formularz sprzętu i oprogramowania (Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego)
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