
                                                                                                                            

                              Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

  UMOWA  

do projektu  ” Eliminacja wykluczenia cyfrowego w G minie L ędziny ”  współfinansowanego 
przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013 (Działanie 8.3) 

 

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 

1. Strony umowy 

Umowa zawarta ________________ pomiędzy: 
Gminą Lędziny reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta Lędziny  
zwaną dalej Gminą 
a ________________________________________         _ 
zam. w __________________________________         __ 
przy ul. __________________________________         __ 
nr PESEL _________________________________          _ 
legitymującego się dowodem osobistym (seria i numer) 
____________________________________ 
zwanym dalej Beneficjentem Ostatecznym. 
 

2. Przedmiot umowy 

Na warunkach i zasadach określonych w niniejszej umowie 
Gmina zapewni Beneficjentowi Ostatecznemu nieodpłatnie 
dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci 
szerokopasmowej oraz dostarczy i odda do używania pod 
tytułem darmym określony w p. 3.1 b sprzęt komputerowy 
i elektroniczny, przeprowadzi szkolenia w zakresie 
prawidłowej eksploatacji tego sprzętu i wykorzystywania 
sieci Internet oraz zapewni niezbędny serwis w ramach 
projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Lędziny” . 
 

3. Świadczenia Gminy  

3.1 

Gmina zapewni nieodpłatnie Beneficjentowi Ostatecznemu: 
a. dostęp do Internetu, z wykorzystaniem 

bezprzewodowej sieci szerokopasmowej,            w 
sposób ciągły, przez okres obowiązywania umowy; 

b. dostarczenie oraz zainstalowanie  
w gospodarstwo domowe (zajmowanym lokalu) 
Beneficjenta Ostatecznego oraz oddanie do używania, 
sprzętu komputerowego i elektronicznego, 
umożliwiający odbiór sygnału internetowego, na który 
składają się: 

Komputer: ________________________ 
Monitor, klawiatura i mysz :                                                   
                                                                   

oplombowane i oznaczone; 
c. przeszkolenie Beneficjenta Ostatecznego  

w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu 
komputerowego i elektronicznego, o którym mowa w 
pkt. b i obsługi sieci Internet; 

d. serwis sprzętu komputerowego  
i elektronicznego, o którym mowa w pkt. b, przez 
okres obowiązywania umowy. 

3.2 

Powierzenie sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1 b. nastąpi 
na podstawie i w zakresie określonym treścią protokołu 
przekazania, podpisanego przez Beneficjenta 
Ostatecznego, stanowiącego integralną część umowy. 
Powierzenie to nastąpi po wcześniejszym odbyciu przez 
Beneficjenta Ostatecznego szkolenia, o którym mowa w 

pkt. 3.1 c. umowy oraz uzyskaniu zezwolenia, o którym 
mowa w pkt. 4.1 b umowy. 

3.3 

Gmina może wykonywać wszelkie działania określone  
w niniejszej umowie za pomocą Operatora Wykonawczego 
lub innych upoważnionych osób, w szczególności w 
zakresie szkolenia, dostarczenia i zapewnienia dostępu do 
sieci Internet, dostarczenia sprzętu komputerowego  
i elektronicznego, serwisu, kontroli stanu powierzonego 
sprzętu komputerowego i elektronicznego, jego 
prawidłowej eksploatacji oraz prawidłowego korzystania  
z sygnału internetowego, w okresie obowiązywania 
umowy. 
 

4. Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego  

4.1 

Beneficjent Ostateczny obowiązany jest: 
a. uczestniczyć i ukończyć szkolenie w zakresie obsługi 

sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i 
elektronicznego, o którym mowa w pkt 3.1 c. umowy; 

b. uzyskać na piśmie i przedłożyć Gminie wymagane do 
prawidłowej instalacji sprzętu, o którym mowa w pkt 
3.1 c. umowy zezwolenia właściciela zajmowanego 
lokalu i/lub  budynku; 

c. korzystać z przedmiotu świadczenia w sposób zgodny 
z jego normalnym przeznaczeniem i właściwościami; 

d. udostępnić zajmowany lokal Operatorowi 
Wykonawczemu lub innym upoważnionym przez 
Gminę osobom, w celu umożliwienia instalacji 
przedmiotu świadczenia, zapewnienia dostępu do sieci 
Internet oraz wykonywania serwisu; 

e. udostępnić zajmowany lokal oraz powierzony sprzęt 
komputerowy i elektroniczny Operatorowi 
Wykonawczemu lub innym upoważnionym przez 
Gminę osobom w zakresie i na czas niezbędny do 
dokonania inwentaryzacji powierzonego sprzętu 
komputerowego i elektronicznego, kontroli jego 
prawidłowej eksploatacji oraz prawidłowego 
korzystania z sygnału internetowego; 

f. niezwłocznie zgłaszać Operatorowi Wykonawczemu 
lub innym upoważnionym przez Gminę osobom 
usterki sieci i oprogramowania oraz uszkodzenia lub 
utratę powierzonego sprzętu komputerowego i 
elektronicznego i udostępnić go Operatorowi 
Wykonawczemu lub innym upoważnionym przez 
Gminę osobom w zakresie i na czas niezbędny do 
usunięcia usterek lub uszkodzeń. 

g. korzystać z przedmiotu świadczenia w sposób zgodny 
z jego normalnym przeznaczeniem i właściwościami; 
w szczególności  Beneficjent Ostateczny ponosi 
wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych 
powierzonego sprzętu, w tym papieru do drukarek, 
tonerów, energii elektrycznej – wszelkich urządzeń 
sieciowych zainstalowanych na jego nieruchomości i 
wszelkich innych materiałów 

h. przestrzegać postanowień regulaminu. 

 



                                                                                                                      

 

 

 

4.2 

Beneficjent Ostateczny nie może bez pisemnej zgody 
Gminy używać powierzonego sprzętu w sposób niezgodny 
z jego normalnym przeznaczeniem, zmieniać miejsca jego 
położenia, dokonywać samodzielnie napraw i innych 
czynności mogących prowadzić do naruszenia jego 
integralności, w szczególności nie może samodzielnie: 
usuwać oznaczeń zabezpieczających, plomb, dokonywać 
wymiany części lub dokonywać w jakikolwiek sposób 
zmiany parametrów technicznych. 

4.3 

Beneficjent Ostateczny może udostępnić przedmiot 
świadczenia do korzystania osobom pozostającym z nim 
we wspólnym gospodarstwie domowym (domownikom).  
 

5. Wypowiedzenie  umowy 

5.1 

Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia               

_________________ 

5.2 

Gmina jest uprawniona do wypowiedzenia umowy bez 
zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku 
powstałego na skutek  naruszenia przez Beneficjenta 
Ostatecznego  któregokolwiek z  obowiązków objętych 
umową. 

5.3 

Beneficjent Ostateczny  jest uprawniony do wypowiedzenia 
niniejszej umowy w każdym czasie, na koniec miesiąca 
kalendarzowego, z zachowaniem jednomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia. 

5.4 

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron 
powinno nastąpić na piśmie. 

5.5  

W przypadku wygaśnięcia umowy Beneficjent  Ostateczny  
zobowiązany jest do zwrotu powierzonego sprzętu w 
stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia 
będącego następstwem prawidłowego używania. W tym 
celu Świadczeniobiorca zobowiązany jest udostępnić 
Operatorowi Wykonawczemu lub innym upoważnionym 
przez Gminę osobom zajmowany lokal w zakresie i na czas 
niezbędny do deinstalacji odbioru powierzonego sprzętu.  

 
 

6. Odpowiedzialność cywilnoprawna 

6.1 

Gmina nie ponosi względem Beneficjenta Ostatecznego  
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy w jakimkolwiek zakresie. 

6.2  

Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność za 
uszkodzenie lub utratę powierzonego sprzętu . 

6.3 

W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny używał 
powierzonego sprzętu w sposób sprzeczny z umową, jego 
normalnym przeznaczeniem lub właściwościami albo 
powierzył go lub udostępnił do korzystania bez zgody 
Świadczeniodawcy osobie trzeciej niebędącej 
domownikiem, odpowiada również za przypadkowe 
uszkodzenie lub utratę przedmiotu świadczenia, chyba że 
zostałby on uszkodzony lub utracony również przy 
właściwym wykonywaniu umowy.  

 
 
 

7. Postanowienia końcowe 

7.1  Podpisując niniejszą umowę  Beneficjent Ostateczny  
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: 
a. administratorem  zebranych danych osobowych jest  

Urząd Miasta Lędziny, ul. ul. Lędzińska 55, 43-143 
Lędziny, 

b. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia i obsługi Projektu  
”Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Lędziny”; 

c. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym 
podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 
realizacji zadań związanych z monitoringiem  
i sprawozdawczością w ramach Projektu  
”Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” 
; 

d. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu  
” Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Lędziny” ; 

e. jest świadomy prawa dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. 

7.2 

 Podpisując niniejszą umowę Beneficjent Ostateczny  
oświadcza również , iż wyraża zgodę na utrwalanie  
i przetwarzanie wizerunku na potrzeby Projektu  
” Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”. 
7.3 

W zakresie nieobjętym treścią niniejszej umowy stosuje się 
przepis Kodeksu cywilnego, w szczególności o umowie 
użyczenia. 

7.4 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, dwa dla Gminy, jeden dla 
Świadczeniobiorcy. 

7.5 

Zmiana i rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

Beneficjent Ostateczny     Gmina  

 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym  dla potrzeb projektu  
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
O Ochronie Danych Osobowych). 

 
 

…..................…........................... 
data, podpis Beneficjenta Ostatecznego 


