Umowa rozszerzenia
gwarancji na sprzęt
w Programie
w Poznaniu w dniu 01 września 2015 roku pomiędzy:
Fundacją eSzkoła z siedzibą w Poznaniu (61-770) przy ul. Paderewskiego 8, wpisanej do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000444903, NIP7811882345, REGON: 302309241,
reprezentowaną przez:
Ryszarda Stefanowskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Fundacją
Fundacją”,
Fundacją
a Szkołą:
Nazwa szkoły
Adres
Adres cd.
reprezentowaną przez :

______________________________________________________________________
zwaną dalej „Partnerem Programu”
Programu”
zwanymi łącznie dalej „Stronami”,
„Stronami”,
została zawarta Umowa rozszerzenia gwarancji na sprzęt Programie zwana dalej „Umową” o następującej
treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest rozszerzenie gwarancji na sprzęt dostarczony Partnerowi Programu
w ramach projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt.:
„eSzkoła Wielkopolska - Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan” na okres trwania Umowy.
2. Niniejsza Umowa nie obejmuje urządzeń mobilnych (notebooki, tablety), zestawów tablic interaktywnych oraz wyposażenia sal wideokonferencyjnych.
3. Gwarancji na sprawne działanie sprzętu objętego niniejszą umową udziela Fundacja.
4. Szczegółowe warunki świadczenia usługi opisuje Załącznik nr 1 – Parametry świadczenia usługi.
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§ 2.
Czas obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
2. Umowa może zostać przedłużona o kolejny rok na podstawie aneksu do niniejszej umowy na życzenie
obu Stron.
3. Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 3.
Oświadczenia Fundacji
Fundacja oświadcza, że:
1. nie jest w stanie upadłości i nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia wniosku o jej upadłość,
2. nie jest w stanie likwidacji,
3. nie jest zagrożona niewypłacalnością,
4. posiada stosowne kwalifikacje i doświadczenie do podjęcia się realizacji przedmiotu Umowy,
5. nie ma zaległości podatkowych,
6. dostarczone przez nią usługi będą zgodne z obowiązującym prawem,
7. znany jest jej stan infrastruktury sieci Partnera Programu, objętej niniejszą Umową (w tym aktualna
konfiguracja sprzętowa urządzeń) i z tego tytułu nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 4.
Zobowiązania Stron
1. Fundacja zobowiązana jest do:
1.1 rzetelnego, zgodnego z najlepszą wiedzą i profesjonalizmem branżowym realizowania czynności
wymaganych Umową,
1.2 prowadzenia rejestru czynności realizowanych w ramach niniejszej Umowy,
1.3 poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane swoim
działaniem lub zaniechaniem,
1.4 zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, jak również do nie wykorzystywania do
celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, wszelkich informacji dotyczących Partnera Programu
oraz działalności prowadzonej przez Partnera Programu.
2. Partner Programu zobowiązany jest do:
2.1 wyznaczenia lokalnego administratora odpowiedzialnego za realizację Umowy ze strony Partnera
Programu. Zadaniem lokalnego administratora będzie wsparcie Fundacji w pozyskiwaniu,
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy informacji, dostępów czy zasobów, których
pozyskanie zależy od Partnera Programu, jak również wsparciu w zdalnym diagnozowaniu usterek
przez Fundację oraz wykonywaniu na prośbę i według instrukcji Fundacji prostych czynności
diagnostyczno – instalacyjnych,
2.2 terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,
2.3 udzielenia pisemnych referencji na czynności obejmujące przedmiot Umowy.
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§ 5.
Wynagrodzenie i sposób zapłaty
1. Partner Programu za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płacił Fundacji comiesięczny abonament
płatny z góry na podstawie faktury VAT, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury.
2. Partner Programu zapłaci Fundacji z tytułu realizowanych usług kwotę 100 zł netto (123 zł brutto)
miesięcznie.
3. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Partnera Programu Fundacja naliczy odsetki
w ustawowej wysokości i wystawi stosowną notę odsetkową.

§ 6.
Inne postanowienia
1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1.1 adres Fundacji: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 82,
adres email Fundacji: serwis@szkolawchmurze.pl,
1.2 adres Partnera Programu: .
adres email Partnera Programu: .
2. Wszelkie zawiadomienia oraz komunikaty związane z wykonywaniem Umowy będą przesyłane pocztą
elektroniczną na wskazany adres email.
3. Informacje o płatnościach będą dostępne pod numerami telefonów: 61 22 28 603, 61 22 28 604.
4. Strony będą niezwłocznie informować się nawzajem o jakichkolwiek zmianach adresów
wymienionych w ust. 1. Do chwili właściwego zawiadomienia o takiej zmianie, wszelka korespondencja wysłana na poprzedni adres Strony będzie uważana za prawidłowo doręczoną. Zmiana
adresu do doręczeń nie jest zmianą Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
5. Wszelkie zmiany w Umowie mogą nastąpić tylko w formie pisemnej (w drodze aneksu do Umowy)
pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla
siedziby Fundacji. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowi Załącznik.
Załącznik nr 1 – Parametry świadczenia usługi.

FES

Partner Programu
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Załącznik nr 1 – Parametry świadczenia usługi
Celem świadczonej przez Fundację w ramach comiesięcznego abonamentu usługi jest dostarczenie
Partnerowi Projektu gwarancji naprawy sprzętu objętego niniejszą umową, w opcji maksymalnie
ekonomicznej kosztowo.
1. Gwarancja obejmuje urządzenia określone w pkt. 13 poniżej.
2. Gwarancja obejmuje awarie i uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego eksploatacji w sposób
zgodny z jego instrukcją obsługi i przechowywania.
3. Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzeń sprzętu będących wynikiem:
3.1. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych,
3.2. uderzenia pioruna, zalania, pożaru, dewastacji, kradzieży, pracy urządzenia w nieodpowiednich
warunkach środowiskowych,
3.3. nienależytego zabezpieczenia sprzętu w czasie jego transportu do serwisu Fundacji,
3.4. napraw i przeróbek wykonanych bez wiedzy i zgody Fundacji.
4. Strony ustalają Godziny Robocze jako godziny od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku poza dniami
ustawowo wolnymi od pracy.
5. Zgłaszanie awarii i usterek urządzeń i usług objętych Umową dokonywane jest drogą elektroniczną na
adres email podany w § 6 ust. 1.1 Umowy.
6. W przypadkach nagłych pilne zawiadomienia o awariach i usterkach urządzeń i usług objętych Umową
można zgłaszać telefonicznie na numer 61 22 29 001 w Godzinach Roboczych.
7. Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe wynosi 5 godzin roboczych.
8. Naprawa sprzętu nastąpi najpóźniej do końca 4 dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
9. Jeśli naprawa urządzenia okaże się niemożliwa w ciągu 4 dni roboczych, Fundacja dostarczy
urządzenia zastępcze na czas naprawy uszkodzonego urządzenia (chyba że Partner Programu
zrezygnuje z urządzenia zastępczego).
10. Czas naprawy sprzętu może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności sił wyższych,
niezależnych od Fundacji, takich jak stan wojenny czy klęski żywiołowe.
11. Naprawy serwisowe są realizowane w Godzinach Roboczych, chyba że strony zgodnie ustalą inny
termin.
12. Naprawy serwisowe są realizowane przy wsparciu lokalnego administratora, który na prośbę i według
instrukcji Fundacji wykona wskazane czynności diagnostyczno-instalacyjne. Współpraca
przedstawicieli Stron ma na celu jak najszybsze zdiagnozowanie i usunięcie problemu.
13. Zestawienie sprzętu objętego gwarancją
Lp.
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Typ urządzenia

Liczba

1 Serwer IBM lub Fujitsu

1

2 Switch Cisco PoE

1

3 Router sieciowy Cisco

1

4 Kontroler sieci Meru

1

5 Komplet punktów dostępowych MERU

1

6 Zasilacz awaryjny CyberPower

1

7 Szafa krosownicza z okablowaniem strukturalnym

1
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