UMOWA NR
Zawarta w dniu ................................. pomiędzy Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową
w Toruniu ul. Tuwima 9 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod
nr
KRS: 0000116913, reprezentowaną przez:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
zwaną dalej „Operatorem”
a
Panią/Panem:
.......................................................................
zamieszkałym w ............................... przy ul.
..........................................................................
PESEL:..............................................
tel.: .................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
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w sprawie podłączenia do sieci TVK Operatora
lokalu przy ul. ...............................................
§1
Operator oświadcza, że:
1) prowadzi działalność gospodarczą, której
przedmiotem jest m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług radia i telewizji kablowej oraz dostępu do Internetu i telefonii, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 2148,
działając jako operator w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004, Nr 171,
poz. 1800, z późn. zmianami).
2) posiada koncesję nr 246/K/2014 - TK na
rozpowszechnianie własnego programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Toruń”, wydaną przez Przewodniczącego KRRiTV w Warszawie, ważną do 23 listopada 2024 roku.
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§2
Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł
prawny do lokalu , którego niniejsza umowa
dotyczy.
§3
Operator zobowiązuje się do:
1. Nieodpłatnego podłączenia lokalu Zamawiającego do sieci TVK MSM wraz
z
wykonaniem jednego przyłącza (gniazda)
abonenckiego.
2. Dostarczania sygnału telewizji kablowej
zgodnie z wybranym pakietem do wyłącznego
użytkowania w lokalu Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy abonamentowej.
§4
Termin wykonania usługi określonej w § 3 p.1
ustala się: .......................................................
§5
Zamawiający zobowiązuje się do:
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1. Udostępnienia swojego lokalu w zakresie
niezbędnym do podłączenia, napraw
i kontroli przyłącza abonenckiego oraz jego
ochrony przed uszkodzeniami.
2. Podpisania w terminie 1 miesiąca od daty
wykonania usługi, o której mowa w § 3 p.1
odrębnej umowy abonamentowej z Operatorem.
§6
W przypadku niepodpisania umowy abonamentowej przez Zamawiającego lub jej rozwiązania przed upływem 2 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora opłaty ryczałtowej w
wysokości 360 zł tytułem zwrotu kosztów podłączenia jego lokalu do sieci TVK.
§7
Wewnętrzna instalacja TVK w lokalu wraz z
przyłączem abonenckim wybudowana przez
Operatora pozostaje jego własnością
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§8
Zamawiający ma prawo zlecić Operatorowi
zamontowanie dodatkowych punktów odbioru w swoim lokalu odpłatnie wg cen aktualnie
obowiązujących ustalonych Cennikiem Usług
przez Operatora.
§9
Operator odpowiada za serwis konserwacyjny
instalacji TVK do przyłącza abonenckiego w
lokalu Zamawiającego.
§ 10
Operator nie odpowiada za uszkodzenia przyłącza z winy Zamawiającego, lecz zobowiązuje
się do ich usunięcia na jego zlecenie i koszt.

§ 11
Umożliwienie odbioru pakietu programów telewizyjnych odbiorcom pozaumownym jest
zabronione, a stwierdzenie naruszenia powyższego zakazu uprawnia do odłączenia sieci te5

lewizji kablowej od przyłacza abonenckiego i
dochodzenie odszkodowania na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
§ 12
Wysokości opłat abonamentowych w sieci
TVK Operatora, ustalane każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej MSM, określone są w
umowie abonamentowej.
§13
Zaniechanie wnoszenia opłat abonamentowych przez Zamawiającego za okres dłuższy
niż dwa miesiące upoważnia Operatora do
odłączenia sieci telewizji kablowej od przyłącza abonenckiego oraz powoduje powstanie
zobowiązań określonych w § 6. Ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu dotychczasowej należności łącznie z naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w
uregulowaniu abonamentowej opłaty
i
zapłaceniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z
obowiązującym Cennikiem Usług.
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§14
Operator gwarantuje parametry sygnału telewizji kablowej w przyłączu odpowiadające
polskim normom dla telewizji kablowej. Operator gwarantuje dobrą jakość odbieranych
sygnałów pod warunkiem stosowania do ich
odbioru właściwie zestrojonych odbiorników
TV odbierających kanały TV w zakresie częstotliwości 110 – 862 MHz.
§ 15
Zmiana umowy może być wprowadzona wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

OPERATOR
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