- projekt UMOWA UŻYCZENIA
ŁĄCZA INTERNETOWEGO
BENEFICJENTOWI OSTATECZNEMU
nr ………………...
w ramach projektu
„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy:
Starostwem Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym
przez Starostę Ciechanowskiego Joannę Potocką-Rak przy kontrasygnacie działającego z
upoważnienia Skarbnika Powiatu Kierownika Wydziału Finansowego Barbary Kowalskiej,
zwanym w dalszej części umowy „Użyczającym”
a
……………………….
zamieszkałą/ym: ……………………….
PESEL: ……………………….
zwaną/ym w dalszej części umowy „Biorącym”
i zwanymi łącznie "Stronami".
§1
1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia i użytkowania łącza internetowego, dostarczonego
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
2. Użyczający oświadcza, że posiada prawo użyczenia łącza internetowego opisanego w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy, zakupionego w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”.
3. Przedmiotem umowy jest oddanie w użyczenie łącza internetowego szczegółowo opisanego w
protokole przekazania łącza internetowego, który będzie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
wraz z dostępem do Internetu.
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4. Użyczający zezwala Biorącemu na bezpłatne używanie przedmiotu umowy oraz bezpłatne
korzystanie z Internetu.
5. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji projektu i trwałości projektu, a wywołuje skutki prawne
od dnia protokolarnego przekazania Biorącemu łącza internetowego do dnia 31 lipca 2020 r.
6. Wydanie Biorącemu przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy, na podstawie
protokołu przekazania podpisanego przez obie strony.
§2
1. Biorący umożliwi wykonanie w zajmowanym lokalu mieszkalnym prac budowlanych niezbędnych
do doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do odbioru Internetu, wskaże miejsce instalacji urządzeń
do odbioru Internetu i nie będzie rościł pretensji z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie
instalacji.
2. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego
przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności warunkami
użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego łącza internetowego.
3. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej.
4. Biorący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania pracowników Starostwa Powiatowego
w Ciechanowie wskazanych przez Starostę Ciechanowskiego o okolicznościach mających wpływ na
możliwość uczestniczenia w projekcie, w tym w szczególności do poinformowania o zmianie miejsca
zamieszkania.
5. Biorący zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację
projektu.
6. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej
projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż zainstalowane w momencie przekazania
Biorącemu. Obsługa informatyczna projektu nie obejmie samowolnie pobranych gier, filmów, muzyki,
aplikacji, zainstalowanych bez wiedzy i zgody Użyczającego, itp.
7. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub
odłączenie części składowych), samowolnie modernizować, ani w żaden inny sposób ingerować w
otrzymany sprzęt pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw.
8. Biorącemu nie wolno niszczyć otrzymanego sprzętu.
9. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu. Każdą usterkę w pracy komputera i
Internetu należy zgłosić pracownikom Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wskazanym przez
Starostę Ciechanowskiego.
10. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania i
zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.
11. Zabrania się usuwania oznaczeń (logotypów), symboli, naklejek, dotyczących oprogramowania
dostarczonego w ramach realizowanego projektu lub identyfikujących dany sprzęt.
12. Zabrania się przemieszczania zestawu komputerowego, jak również łącza internetowego poza
adres zamieszkania, wskazany w niniejszej umowie.
13. Zabrania się dalszego udostępniania sygnału internetowego.
14. Biorący zobowiązuje się w szczególności do:
1) używania otrzymanego łącza internetowego zgodnie z przeznaczeniem,
2) uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności korzystania z Internetu,
3) przestrzegania legalności oprogramowania,
4) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu,
5) utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów
ich eksploatacji (np. energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztów zwykłego używania
rzeczy,
6) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, z przyczyn leżących po stronie
Biorącego zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości,
7) niewykonywania czynności, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów
oprogramowania i innych danych,
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8) niewykorzystywania łącza internetowego do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub
rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,
9) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
10) niezbywania otrzymanego sprzętu,
11) informowania pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wskazanych przez
Starostę Ciechanowskiego, o wszelkich powstałych usterkach sprzętu, zakłóceniach w pracy
łącza internetowego oraz innych defektach, mających wpływ na jego prawidłowe
funkcjonowanie,
12) udostępnienia sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania oraz
przeprowadzenia kontroli, w każdym czasie (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00),
13) przestrzegania zasad BHP dotyczących obsługi sprzętu.
§3
Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności:
1) jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem lub
umową,
2) jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania,
3) jeżeli Biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację łącza internetowego, bez
uprzedniego powiadomienia pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
wskazanych przez Starostę Ciechanowskiego,
4) jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie,
5) w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,
6) w innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub umowy.
§4
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla
Użyczającego i jednym dla Biorącego.
Użyczający:
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