ZP-2380-59-42/2016

Załącznik nr 2 do SIWZ
U M OWA - PR O J E KT

zawarta w dniu ......................................... w mieście Katowice zwana dalej „Umową” pomiędzy Skarbem Państwa –
Komendantem Głównym Policji z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150 02-514 Warszawa NIP: 521-31-72-762 Regon:
012137497 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr …...............
z dnia …............................przez Komendanta Wojewódzkiego Policji – ….....................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
......................wpisanym do ............. w ............... pod numerem ............. z kapitałem zakładowym w wysokości zł
o numerze NIP ............. i REGON ............
reprezentowanym przez: .......................................
zwany dalej „Wykonawcą”:
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), została zawarta
umowa:
§1
1) Przedmiotem umowy jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych w relacjach i o parametrach określonych
w załączniku nr …... do umowy dla określonego zadania …......................., zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr …....... do umowy.
2) Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
3) W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które powstały w związku z pracami powierzonymi przez Wykonawcę, a wykonanymi przez osoby trzecie.
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 2.
5) Jako „łącze telekomunikacyjne” w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się:
b. ciemne włókno światłowodowe jednomodowe lub λ zakończone konwerterami FO/Eth, radiolinie zakończone
stykiem Eth lub kanał cyfrowy zakończony stykiem Eth;
c. jednoparowe (jednotor) lub dwuparowe (dwutor) naturalne łącze analogowe,
§2
1) Za wydzierżawione łącza Wykonawca pobierać będzie opłatę miesięczną dla zadania nr …...... w kwocie
..............złotych brutto, w tym podatek VAT, ( słownie.........................................) zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Maksymalna wartość umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie ze złożoną ofertą dla zadania ….................
wynosi: ..............złotych brutto, w tym podatek VAT, (słownie.........................................)
3) Całkowita wartość umowy dla zadań …................... w okresie jej obowiązywania wynosi …................ zł brutto
(słownie …..................................................)
4) Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu.
5) Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy np. opłata instalacyjna, winny zostać ujęte w rozbiciu na
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6) Opłaty naliczane będą z dołu, za zakończony miesięczny okres rozliczeniowy.
7) Jako płatnika wskazuje się: Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA
NIP: 521-31-72-762
8) „Opłata miesięczna za dzierżawę płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od
dnia jej wystawienia pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP ul. Wiśniowa
58, 02-520 Warszawa w terminie 7 dni. W przeciwnym przypadku zapłata nastąpi w terminie 23 dni od daty
doręczenia faktury pod wskazany adres”.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą za
zakres prac wskazany w § 1 ust. 2 umowy.
10) Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
11) Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
12) Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawianej
przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
§3
Umowa zostaje zawarta dla zadania ……………na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2016r.
§4
1) Podstawą do wystawienia pierwszej faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi
załącznik nr ….....do umowy.
§5
1) Za przerwy w pracy przedmiotowych łączy lub zakłócenia uniemożliwiającą poprawną pracę urządzeń
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za każdą rozpoczętą dobę przerwy lub
zaniżenia parametrów łącza, którego dotyczy usterka. Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych po upływie
czasu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym przewidzianego na usunięcia uszkodzenia.
2) W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, wydzierżawiający zastosuje bonifikatę tj. pomniejszy
opłatę miesięczną o 1/30 jej wysokości za każdą rozpoczętą dobę trwania uszkodzenia.
3) Wysokości bonifikat mają być wyszczególnione na fakturze VAT.
4) Czas przerwy liczony jest od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego drogą telefoniczną,
faksową lub pocztą elektroniczną do czasu potwierdzenia jej zakończenia przez właściwe służby techniczne
Zamawiającego. Momentem powiadomienia w przypadku zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną jest moment
wysłania wiadomości przez Zamawiającego.
5) Do zgłaszania nieprawidłowości pracy łącza, a w szczególności jej przerwy, oraz do weryfikacji usunięcia
nieprawidłowości upoważniony zostaje Dyżurny Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach.
6) Zgłoszenia o awarii przyjmowane są całodobowo:
- telefonicznie pod numerem :
- faksem w dni robocze: .................... - w godz. 08:00 – 16:00,
- faksem w dni robocze poza godzinami pracy oraz w pozostałe dni telefonicznie pod numerem : ....................
- pocztą elektroniczną pod adresem: .........................
7) W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z zapisów umowy, Zamawiający wyznaczy
Strona 2 / 4

ZP-2380-59-42/2016
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawcy pisemnie 48 godzinny termin usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu łączy dzierżawionych. Jeżeli
nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie lub będą się powtarzały dezorganizując
funkcjonowanie łączności Zamawiającego, będzie on miał prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych
zgodnie z §10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie jedynie za część poprawnie wykonanej umowy. Rezygnacja z części pojedynczych łączy,
o której mowa w ust. 7 nie stanowi wypowiedzenia całości umowy i ma formę pisemną pod rygorem nieważności.
8) W przypadku przerw i zakłóceń w pracy łączy spowodowanych siłą wyższą Zamawiający nie naliczy Wykonawcy
kar umownych.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) utrzymania prawidłowego stanu pracy łącza, w szczególności do utrzymania zgodnych z normami parametrów
zapewniających prawidłową współpracę urządzeń Zamawiającego.
2) zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w granicach możliwości technicznych urządzeń Wykonawcy, jak
również działań organizacyjnych.
3) pisemnego informowania właściwych służb technicznych Zamawiającego o planowanych pracach dotyczących łączy
dzierżawionych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie później niż 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
§7
W sytuacjach, gdy świadczenie usługi wymaga zastosowania przepisów Prawa budowlanego, wykonawca zobowiązany
jest wystąpić pisemnie do Zamawiającego wraz ze szczegółowym określeniem prac i uzyskać jego akceptację pisemną.
§8
1) Zamawiający może żądać zmiany parametrów usługi w zakresie zmiany miejsca instalacji i sposobu doprowadzenia
łącza nieodpłatnie dla 20% łączy objętych umową.
2) Zmiana parametrów usługi jest realizowana przez Wykonawcę, o ile istnieją możliwości techniczne jej realizacji.
Powyższa zmiana jest dokonywana przez zawarcie aneksu do umowy.
3) W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego określonego w ust. 2 Wykonawca
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
§9
1) W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Rezygnacja z części pojedynczych
łączy, o której mowa w ust. 1 nie stanowi wypowiedzenia całości umowy i ma formę pisemną pod rygorem
nieważności. Likwidacja łącza możliwa będzie w przypadku zmiany lokalizacji jednostki lub jej likwidacji.
2) W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 10
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 2 niezrealizowanego przedmiotu umowy dla danego zadania.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia uruchamianiu łączy oraz przekroczenia
terminu wskazanego w § 5 ust. 7 umowy w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla danej relacji łącza.
3) Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
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4) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karami umownymi
określonymi w ust. 1, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na szkodę
Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego. Rezygnacja z części pojedynczych łączy, nie
stanowi wypowiedzenia całości umowy i ma formę pisemną pod rygorem nieważności.
5) Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron umowy z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.
§ 11
1) Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4) Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym
miejscowo dla Zamawiającego.
5) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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