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U M O W A – PROJEKT

zawarta w dniu ....................................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego  z upoważnienia Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji –  mł. insp. mgr Piotr Kucia
zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a
......................wpisaną  do  .............  w ...............  pod  numerem .............  o  numerze  NIP  .............  i  REGON ............
o kapitale zakładowym …………, adres zamieszkania przedsiębiorcy: ……………………*)
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca sprzeda, a Zamawiający nabędzie włókna światłowodowe jednomodowe zgodne ze standardem ITU-T
G.652 w kablach stanowiących własność Wykonawcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym
stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  a  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  umowy,  w  zakresie  zadania  nr  …..
tj.....................................................................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem włókien światłowodowych  stanowiących przedmiot umowy zgodnie
z oświadczeniem złożonym  na formularzu ofertowym  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  a  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
umowy. 
3. Przebieg kabli, w których znajdują się włókna stanowiące przedmiot umowy, typ kabla oraz liczby włókien w danym
odcinku, pomiary  reflektometryczne  zostaną  przekazane  najpóźniej  w  dniu  odbioru  wraz  z  dokumentacją
powykonawczą  zawarte w Załączniku nr …... do niniejszej umowy, zawierającym również oznaczenie ich punktów
początkowych i końcowych.
4.  Włókna światłowodowe, o których mowa w ust. 1 zostaną zakończone na przełącznicach w obiektach
Zamawiającego we wskazanych pomieszczeniach, przy czym nawiązania pomiędzy istniejącą infrastrukturą
Wykonawcy a obiektami Zamawiającego wykona Wykonawca w ramach niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje
się do współpracy w kwestii uzgodnień przeprowadzenia kabla światłowodowego do, oraz wewnątrz budynków.
Włókna na całej trasie poza jednostkami Policji lub Państwowej Straży Pożarnej muszą być ciągłe. Niedopuszczalne
jest żadne pośrednictwo na przełącznicach ODF Wykonawcy.
5. Opłata eksploatacyjna za okres …………….. miesięcy od dnia odbioru technicznego odcinka zawarta jest w cenie
danego odcinka określonego w Załączniku nr 1 do umowy.
6.  Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, nr postępowania ZP-2380-308-52/2015.
7.  Wykonawca  wykona  usługę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem  podwykonawcy(ów),
któremu zamierza powierzyć następujący zakres: …………………………… .
8.  W przypadku powierzenia wykonania części  przedmiotu zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca ponosi  pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie
zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za
zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 7.
9. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyra-
żenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku wniosek o wyrażenie
zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 10 i ust. 11.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia, która zamierza po-
wierzyć do wykonania.
11. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z  ust.  9  będzie  skutkowało  prawem Zamawiającego  do  wypowiedzenia  umowy z winy Wykonawcy i  prawem do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1.
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§ 2

1.  Strony ustalają termin zakończenia wszystkich prac związanych z realizacją umowy w tym odbioru do
15.12.2015 roku.
2. Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy
jest: ….........................................................… tel. …………………………… .
3. Z ramienia Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy
jest: ….........................................................… tel. …………………………… .

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie:
Maksymalna wartość zamówienia dla zadania nr …........... wynosi: .......................................…  złotych brutto,
słownie:....................................... w tym podatek VAT..............% zgodnie  z  formularzem  ofertowym  stanowiącym
załącznik nr …. do umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania.

§ 4
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego teren do realizacji zadania z chwilą
jego przejęcia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.
4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie
odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
6. Wszelkie opłaty wynikające z wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca (tymczasowe zajęcie pasa
drogowego itp.), z wyłączeniem kosztów umieszczenia urządzeń podziemnych w pasie drogowym, kolejowym, leśnym
itp. Koszty te ponosi Zamawiający.
7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  przed  odbiorem  dokumentacji  technicznej  kabla,
(w zakresie dotyczącym przekazywanych włókien), na którą w szczególności składa się:
a)  mapa  przebiegu  kabla  na  podkładzie  mapowym  z  zaznaczeniem  położenia  studni,  muf  i  zapasów  wraz
z odległościami pomiędzy nimi;
b) długości poszczególnych odcinków oraz wyniki pomiarów przekazywanych włókien światłowodowych;
c) dokumentacja przełącznic (numery włókien, typ złączy);
d)  oświadczenie  o  wielkości  udziałów włókien  światłowodowych  przechodzących  na  własność  Zamawiającego  na
poszczególnych odcinkach trasy kabla światłowodowego oraz udziałów Zamawiającego w części wspólnej kabli;
e)  oświadczenie  o  posiadaniu  tytułu  prawnego  do  kanalizacji  lub  innej  infrastruktury,  w której  ułożony  jest  lub
z wykorzystaniem, której przebiega kabel zawierający włókna przekazane Zamawiającemu wraz z określeniem rodzaju
tytułu (numer pozwolenia na budowę kanalizacji w przypadku kanalizacji własnej, numer i strona umowy dzierżawy
kanalizacji, numer i strona umowy zakupu lub inny analogiczny z wcześniej wymienionymi dokument);
f)  oświadczenie  o  prawie  własności  do  kabla,  którym  znajdują  się  przekazywane  włókna,  jak  również  o  braku
jakichkolwiek obciążeń na przekazywanym przedmiocie umowy

§ 6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzeniem robót.
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§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub niezbędnych,
z zastosowaniem zasad sztuki budowlanej.
2. Odbiór przez Zamawiającego zgłoszonych do odbioru robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę.
3. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
odbioru  i  zostanie  potwierdzony  protokołem  podpisanym  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron  w 2
jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
4.  W  przypadku  zaistnienia  takiej  potrzeby  uwarunkowanej  względami  technicznymi  takimi,  jak  modernizacja,
rozbudowa sieci, itp., Zamawiający wyraża zgodę na zamianę przekazanych mu włókien na inne włókna w tej samej
lub  równorzędnej  relacji,  po  uprzednim uzgodnieniu  przez  Dostawcę  terminu dokonania  i  czasu  trwania  operacji
przepięcia. Za relację równoważną uznaje się relację łączącą te same punkty końcowe i pośrednie opisane w niniejszej
umowie oraz późniejszych  uzgodnieniach między stronami.  Po dokonaniu zamiany Dostawca jest  zobowiązany do
zaktualizowania dokumentacji technicznej.

§ 8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo w formie polecenia przelewu z konta  KWP Katowice
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na wskazane konto Wykonawcy.
2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru końcowego, stanowiących przedmiot umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.

§ 9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki do wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za
wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. W przypadku niezrealizowania zamówienia  w terminie do 15 grudnia 2015 r. Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w ust. 1. W takim przypadku
Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy obejmujący zrealizowany  zakres  zamówienia  i wystawienie przez
Wykonawcę faktury częściowej.
5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo żądania odstąpienia od naliczenia kary umownej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 10
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,
w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
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§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.  Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla
Zamawiającego sądom powszechnym.
3. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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