Rozdział II

WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……../CIS-WAG.271.5.2017

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego CIS- WAG.271.5.2017
pomiędzy:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
NIP: 701-023-61-79, REGON: 142396858, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez
......................................................................................................
a
……………………. z siedzibą w ……………. przy ul. …………….., kod …………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………. …………… pod
numerem KRS:………….…, REGON: …….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..,
zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci Statystyki
Publicznej WAN-GUS, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu
zamówienia i sposobu jego realizacji, zwanego dalej „Opisem przedmiotu zamówienia”,
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

2.

Przedmiot umowy będzie realizowany w jednostkach organizacyjnych służb statystyki
publicznej, których wykaz z adresami określony jest w Tabeli nr 1 zawartej
w Załączniku nr 1 do umowy.
§2
WYNAGRODZENIE

1.

Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
wynosi brutto …………. zł słownie: …………. złotych i …./100, w tym należny
podatek VAT obliczony wg. stawki: ……..%, w tym:
1)

łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi transmisji danych, obliczone na
podstawie miesięcznej opłaty określonej w Formularzu cenowym, który stanowi
Załącznik nr 2 do umowy, brutto …………. zł słownie: …………. złotych
i …./100, w tym należny podatek VAT obliczony wg. stawki: ……..%,

2)

za opracowanie projektu technicznego brutto …………. zł słownie: ………….
złotych i …./100, w tym należny podatek VAT obliczony wg. stawki: ……..%.

2.

Całkowite wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje realizację całego przedmiotu
umowy z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat w wysokości określonej
odpowiednimi przepisami.

3.

Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1 w wyniku zmian umowy, na zasadach określonych w § 12.

§3
TERMINY I OKRES REALIZACJI UMOWY
1.

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty jej podpisania.

2.

Usługa transmisji danych świadczona będzie przez okres 44 miesięcy. Termin
rozpoczęcia świadczenia tej usługi nastąpi w dniu 27 stycznia 2018 r.
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi transmisji danych, o którym mowa w punkcie
2 może ulec przesunięciu, w przypadku, gdy przedłużeniu ulegnie procedura
przetargowa wyłaniająca Wykonawcę, w wyniku czego po zawarciu umowy Wykonawca
nie będzie dysponował maksymalnie okresem 120 dni na przygotowanie infrastruktury
technicznej sieci. Przesunięcie nastąpi odpowiednio o taki przedział czasowy, aby
Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia dysponował
maksymalnym 120 dniowym okresem na przygotowanie infrastruktury technicznej sieci,
niezbędnym do rozpoczęcia świadczenia usługi transmisji danych dla jednostek
organizacyjnych statystyki publicznej.

3.

W terminie 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy projekt
techniczny, sporządzany zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

4.

Uzyskanie gotowości do świadczenia usług nastąpi nie później niż 5 dni przed
rozpoczęciem świadczenia usługi transmisji danych.

5.

Przeprowadzenie testów odbiorczych potwierdzających stan gotowości zakończone
zostanie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi transmisji
danych.
§4
POTWIERDZENIE REALIZACJI UMOWY

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Rozpoczęcie świadczenia usługi transmisji danych będzie potwierdzone pisemnym
zgłoszeniem Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 4 i 5 oraz protokołem
odbioru ilościowo jakościowego.
Dostarczenie Projektu technicznego w terminie określonym w § 3 ust. 3, będzie
potwierdzone protokołem odbioru ilościowo jakościowego.
Wzór protokołu obioru ilościowo jakościowego określony jest w załączniku
nr 3 do umowy.
Przeprowadzenie testów potwierdzających stan gotowości zostanie wykonane,
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, w terminie określonym w § 3 ust. 5.
Testy te będą polegały na stwierdzeniu zgodności parametrów technicznych
i funkcjonalnych
z wymaganiami
określonymi
w
Opisie
przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz stwierdzeniu poprawności
działania łączy i całej sieci. Testy będą przeprowadzone dla każdego łącza.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia comiesięcznych raportów z realizacji
usług objętych umową, zawierających informację o rzeczywistych parametrach
dostępności sieci, wynikających z wymagań zawartych w Opisie przedmiotu
zamówienia – Załączniku nr 1 na poszczególnych łączach WAN GUS. Raport
miesięczny, powinien zawierać, co najmniej następujące informacje:
1)
okres za jaki Raport został przygotowany,
2)
dane przedstawiciela Wykonawcy sporządzającego Raport,

3)
4)
5)
6)
7.

datę przekazania Raportu Zamawiającemu,
dane przedstawiciela Zamawiającego, któremu Raport jest przekazywany,
opis świadczonej usługi wraz z podaniem wszystkich parametrów wymaganych
w opisie Przedmiotu Zamówienia dla każdej lokalizacji,
informacje dot. jakości świadczonych usług, w tym informacje dot. awarii
w okresie objętym Raportem, awarii usuniętych w okresie objętym Raportem.

Raport, o którym mowa w ust. 6, będzie podstawą do naliczenia bonifikaty z powodu
niedotrzymania parametrów jakości i niezawodności, o których mowa w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Faktura wystawiona
przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy w zakresie świadczenie usługi
transmisji danych za dany okres rozliczeniowy będzie pomniejszona o bonifikaty
naliczone w poprzednim okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy bonifikata
dotyczyć będzie świadczenia usługi w ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca
wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zapłata wynagrodzenia za świadczenie usługi transmisji danych, o której mowa w § 3
ust. 2, dokonywana będzie miesięcznie, w terminie określonym w ust. 3, na podstawie
faktur wystawianych co miesiąc. Do wyliczenia opłaty za niepełny miesiąc świadczenia
usługi transmisji danych, przyjmuje się wysokość opłaty miesięcznej wynikającą z
Załącznika nr 2 do umowy podzieloną przez 30 dni i pomnożoną przez liczbę dni
świadczenia usługi transmisji danych, a następnie zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie projektu technicznego, o którym mowa w § 3 ust.
3 dokonana będzie na podstawie faktury, do której dołączony zostanie oryginał
protokołu odbioru podpisany bez zastrzeżeń, wg wzoru określonego w § 4 ust 3 zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 opłacane będzie przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, uważa
się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia za świadczenie usługi transmisji danych w grudniu dokonana
będzie na podstawie faktury wystawionej najpóźniej do dnia 20 grudnia każdego roku
obowiązywania umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przesłania
Zamawiającemu pocztą elektroniczną kopii faktury bezpośrednio po jej wystawieniu na
adres osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji umowy ze strony
Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. Faktura dostarczona będzie do
Zamawiającego najpóźniej do dnia 23 grudnia.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.
§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości przedmiotu umowy brutto, w kwocie ………… zł (słownie: …………….. zł
…/100), w formie ……………...

2.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym
kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń
będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego pisemne wezwanie
stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni kalendarzowych po wykonaniu umowy.
§7
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania umowy usługi będą świadczone na
warunkach technicznych i jakościowych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy
W przypadku awarii łącza lub przerwy w funkcjonowaniu połączenia Wykonawca
udziela bonifikat cenowych na warunkach określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem awarii rozumie się uszkodzenie lub przerwa
uniemożliwiające korzystanie z usług IP VPN (MPLS), a także pogorszenie parametrów
QoS poniżej wymaganych minimalnych poziomów określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia, występujące poza czasem wykonywania prac modernizacyjnych (okno
serwisowe) lub które nie są wynikiem działania zdarzeń o charakterze siły wyższej, lub
nie są skutkiem zdarzeń zaistniałych z przyczyn dotyczących Zamawiającego w tym
jednostek organizacyjnych służb statystyki lub ich pracowników, czy też osób którymi
się posługują.
Realizacja przedmiotu umowy nie może być warunkowana wykonaniem jakiejkolwiek
czynności przez Zamawiającego lub innej jednostki organizacyjnej statystyki publicznej
w odniesieniu do innego podmiotu (lub jego zasobów), niż Wykonawca. Uzgodnienie
dostępu do budynków i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii
Wykonawcy. Lista podmiotów zarządzających obiektami siedzib zawarta jest w tabeli
w Załączniku nr 1 do umowy.
Po upływie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odinstalowania
dostarczonych w ramach umowy urządzeń, modułów i akcesoriów niezbędnych do
świadczenia usług, co będzie potwierdzone protokołem, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
umowy sporządzonym dla każdej lokalizacji w której świadczone będą usługi.
§8
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1

Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, w tym
odbioru wykonania przedmiotu umowy, będą: ze strony Zamawiającego –
………………… tel.: ………………… e-mail: …………………… zaś ze strony
Wykonawcy – ……….. tel. ……….. e-mail: ………………………….

2

Strony zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie wykorzystywania
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy informacji, dokumentów i materiałów,
jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.

3

Strony ponoszą odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników,
podwykonawców i wszelkich innych osób, biorących udział przy wykonywaniu
umowy.

4

Strony są zwolnione z obowiązku zachowania poufności dokumentów, materiałów

i informacji, co, do których taki obowiązek istniał, jeżeli:
1)

w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia
się do ich ujawnienia;

2)

muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub
upoważnionych organów państwowych;

3)

muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Strona uzyskała zgodę na ich
ujawnienie.
§9
ODSZKODOWANIE - KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
w przypadku:
1)

przekroczenia terminu dostarczenia Projektu technicznego, o którym mowa
w § 3 ust. 3, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie
Projektu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

2)

przekroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o którym mowa w § 3 ust.
2, w wysokości 0,5% wartości brutto łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi
transmisji danych, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1),

2.

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu
umowy brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia Wykonawcy
od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada.

3.

Kary umowne potrącane będą w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

4.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną
do wysokości szkody rzeczywistej.
§ 10
ODSTĄPIENIE – WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku nie
rozpoczęcia świadczenia usługi transmisji danych rozumianego jako uruchomienie we
wszystkich lokalizacjach poprawnie działających łączy, zgodnie z technologią
zadeklarowaną w Formularzu cenowym w ciągu 20 dni od upływu terminu
wyznaczonego w punkcie § 3 ust. 2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli przerwa
w funkcjonowaniu połączenia w lokalizacji centralnej (A) będzie trwała nieprzerwanie
dłużej niż przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia
zdarzenia.

4.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku
gdy nie będzie dysponował środkami w budżecie na realizację umowy w kolejnych
latach. W takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 30 dni od daty
wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego.

5.

W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej już części umowy.
§ 11
SIŁA WYŻSZA

1

2

3
4

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które strony
nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski
żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie
umowy w całości lub części.
Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej, gdy poinformuje o tym drugą
stronę pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w ciągu 5 dni
roboczych od dnia powzięcia informacji o tym, że przyczyną niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy było zdarzenie o charakterze siły wyższej.
Ciężar udowodnienia okoliczności zaistnienia siły wyższej, w tym okresu jej trwania,
spoczywa na stronie, która się na nie powołuje.
Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności
zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
§ 12
ZAMIANY UMOWY

1.

Zamawiający może przenosić udostępnione mu pasmo pomiędzy lokalizacjami,
zwiększając przepustowość w jednej lokalizacji i jednocześnie zmniejszając w innej,
bez żadnych dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem zachowania maksymalnych wartości
przepustowości łącza określonych pkt 14 Opisu przedmiotu zamówienia zawartego
w Załączniku nr 1 do umowy.

2.

W przypadku zmiany przepustowości łącza, wynagrodzenie miesięczne, określone
w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, powiększone lub
pomniejszone będzie o iloczyn liczby Mbps dodanej lub zmniejszonej przepustowości
i ceny za 1 Mbps, dla typu zmienianej lokalizacji.

3.

W przypadku likwidacji lokalizacji przydzielone pasmo zostanie przeniesione do innych
lokalizacji tego samego typu i nie będzie powodować zmiany wartości umowy.

4.

W przypadku utworzenia nowej lokalizacji cena podłączenia będzie wynikała z cen za
1Mbit dla danego typu lokalizacji, zgodnie z Formularzem cenowym.

5.

Łączna wartość zmian umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, 4 będzie
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
oraz nie przekroczy 10% wartości określonej w umowie.

6.

Ponadto, zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian:
1)

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
dopuszczalna jest zmiana umowy w sposób dostosowujący umowę do nowo obowiązujących
przepisów.
7.

W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 6 pkt. 1, aneks każdorazowo
wchodzić będzie w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. W tym przypadku,
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług)
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych
przepisów.

8.

Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 będą miały wpływ na koszty
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego
o odpowiednią zmianę wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających
z wprowadzenia tych zmian wraz z określeniem ich wpływu na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.

9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 pkt. 2 i 3, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia
społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio
wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy,
z
uwzględnieniem
wszystkich
obciążeń
publicznoprawnych
związanych
z wynagrodzeniami tych osób. Zmiana taka może nastąpić po przedstawieniu
przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji określającej realny wzrost kosztów
związany ze zmianami przepisów wskazanych w ust. 6 pkt 2 i 3 i jej zaakceptowaniu
przez Zamawiającego.
§ 13
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy:
1) bez udziału podwykonawców;
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….;
3) przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie …………………………………………….
2. W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawcę dotychczasowego podwykonawcy na
innego (lub wykonywania prac samodzielnie) jest on zobowiązany nie później niż na 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem wykonywania prac, do pisemnego powiadomienia
o tym Zamawiającego, wskazując nazwę podwykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklarował wykonywanie umowy z udziałem podwykonawcy,
na którego zasoby powoływał się potwierdzając spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego, po wykazaniu (potwierdzeniu) spełnienia tych warunków przez
proponowanego innego podwykonawcę lub Wykonawcę samodzielnie w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
1.

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia
warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia.
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy względem Odbiorcy za wykonanie tej części przedmiotu umowy oraz, nie
wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych
postanowieniami umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi
podwykonawcami.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków
umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji Poufnych) oraz
odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej
umowy, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego
porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo telekomunikacyjne.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
§ 15
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Niżej wymienione załączniki stanowią integralna część umowy.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Wzory protokołów
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Podpis:__________________________
Podpis:__________________________
Imię i nazwisko:___________________ Imię i nazwisko:___________________
Data:_____________________________ Data:____________________________

Załącznik nr 1 do umowy ……/CIS-WAG.271.5.2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU JEGO REALIZACJI

Załącznik nr 2 do umowy ……/CIS-WAG.271.5.2017

FORMULARZ CENOWY Z OFERTY WYKONAWCY

Załącznik nr 3 do umowy ……/CIS-WAG.271.5.2017

WZORY PROTOKOŁÓW
Wzór 1
Protokół odbioru ilościowo - jakościowego
Wykonawca: …………………………………………………………………………………..
Zamawiający: ………………………………………………………………………………….
W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….………
Ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………
1.

Stwierdzono, że *):
1) Projekt techniczny dostarczony został w dniu …………………….
2) Rozpoczęcie świadczenia usługi transmisji danych nastąpiło w dniu ………………

2.

Wynik odbioru:
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzają wykonanie umowy
nr …………., z dnia ................., w zakresie objętym odbiorem, określonym
na podstawie pkt 1 niniejszego Protokołu, z wynikiem:
bez zastrzeżeń *) zgodnie z terminami i wymaganymi określonymi w umowie
i załącznikach.
zastrzeżenia *) podać zastrzeżenia wraz z określeniem terminu ponownego odbioru:
………………………………………......

3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Wykonawcy i Zamawiającego.

*) Niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów
Za Zamawiającego
Data:
Imiona i nazwiska, podpisy
…………………………….
Pieczątka firmowa

Za Wykonawcę
Data
Imiona i nazwiska, podpisy
……………………………
Pieczątka firmowa

Załącznik do protokołu odbioru ilościowo - jakościowego
Wykaz urządzeń zainstalowanych w jednostkach statystyki publicznej
do świadczenia usług transmisji danych
na podstawie umowy nr ……/CIS-WAG.271.5.2017

Lp.
1
2

Typ / nazwa urządzenia
/ nr seryjny

Za Zamawiającego
Data:
Imiona i nazwiska, podpisy
…………………………….
Pieczątka firmowa

Nazwa lokalizacji

Za Wykonawcę
Data
Imiona i nazwiska, podpisy
……………………………
Pieczątka firmowa

Wzór 2
Protokół odinstalowania urządzeń
Sporządza się po zakończeniu świadczenia usługi
Wykonawca: …………………………………………………………………………………..
Zamawiający: ………………………………………………………………………………….
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzają, że odinstalowano wymienione w
tabeli urządzenia, zainstalowane na podstawie umowy nr ………….. z dnia ........................ na
potrzeby świadczenia usług transmisji danych:
Lp.
1
2
…

Typ / nazwa urządzenia
/ nr seryjny

Nazwa lokalizacji

W procedurze uczestniczyli:
Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………
Ze strony Zamawiającego …………………………………………………
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego
*) Niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów
Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

Data:
Imiona i nazwiska, podpisy
…………………………….
Pieczątka firmowa

Data
Imiona i nazwiska, podpisy
……………………………
Pieczątka firmowa

