Numer sprawy ZP/38/2019
Wzór umowy
Umowa stanowiąca wynik postępowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
- ZP/38/2019 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2019 r. pomiędzy:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
Instytutem badawczym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000075321, NIP 729-22-42-712, REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
_________________________________
a
_________________________________
/firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/
wpisanym do rejestru _____ ______ prowadzonego przez _______, ______Wydział ________ pod numerem _____
_____ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą ________________________ NIP __________,
REGON: __________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
_________________________________
§1
Zakres usługi
1. Przedmiotem umowy jest zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia
łączności telefonicznej dla maksymalnie 770 abonentów mobilnych (przez abonenta mobilnego, Zamawiający
rozumie możliwość prowadzenia połączeń z dowolnego miejsca na terenie ICZMP, bezprzewodowo)
oraz maksymalnie 30 abonentów linii analogowych przewodowych.
Świadczone w ramach niniejszego zamówienia usługi telekomunikacyjne będą obejmowały:
a) połączenia lokalne i strefowe,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia do sieci komórkowych,
d) połączenia międzynarodowe,
e) połączenia faksowe,
f) połączenia do sieci informacyjnych,
g) połączenia wewnętrzne,
h) usługi sms (jeżeli Wykonawca oferuje w cenie oferty możliwość wysyłania i odbierania SMSów),
faksowe i modemowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz cenowy
(Załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZP/38/2019 oraz treścią oferty Wykonawcy.

1.
2.

3.
4.
5.

§2
Termin obowiązywania umowy i uruchomienie usługi
Usługa będzie realizowana od dnia 04.06.2019 r. do dnia 03.04.2023 r.
W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 03.06.2019 r. Wykonawca zweryfikuje zasięg na obszarze,
na którym ma być świadczona usługa, dokona instalacji okablowania, jeśli technologia zaproponowana przez
Wykonawcę będzie wymagała wykonania instalacji okablowania - w zakresie niezbędnym do prawidłowego
świadczenia usługi, w porozumieniu z Zamawiającym ustali liczbę abonentów i przekaże sprzęt niezbędny
do świadczenia usługi.
Przeniesienie wszystkich numerów ICZMP i uruchomienie pełnej usługi nastąpi z poniedziałku na wtorek
(03.06.2019 r. - 04.06.2019 r.) w godzinach nocnych tj. po godz. 22.00 do godz. 6.00.
Uruchomienie usługi zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który zostanie podpisany przez osobę
upoważnioną ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół odbioru zostanie również sporządzony
na okoliczność przekazania sprzętu niezbędnego do świadczenia usługi.
Jeśli technologia zaproponowana przez Wykonawcę będzie wymagała wykonania instalacji okablowania –
w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi po utworzeniu Pediatrycznego Centrum Urazowego
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oraz rozbudowie i remoncie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz
po przebudowie i modernizacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej w budynku „C-2”
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do prac i dokona instalacji w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony
Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Umowa ulega wygaśnięciu przed upływem okresu określonego w ust. 1 w przypadku wyczerpania kwoty
określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§3
Wynagrodzenie
Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi …… zł (słownie:…… zł,… /100), i składają się na nie
ceny jednostkowe, podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym ofertę Wykonawcy.
Ceny jednostkowe są ustalone na okres obowiązywania niniejszej umowy i obejmują wszystkie elementy
niniejszej usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w Formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia.
Za usługi określone w niniejszej umowie, jak i załącznikach do umowy Zamawiający nie będzie ponosił innych
kosztów ani opłat.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu wykorzystanych abonamentów oraz
minut i ceny jednostkowej określonej w Formularzu cenowym oraz kosztów instalacji ewentualnego okablowania.
Kwota określona w ust. 1 stanowi jedynie prognozę zużycia, a niniejsza umowa nie skutkuje zobowiązaniem
Zamawiającego do zamówienia usługi we wskazanej ilości prognozowanej. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany ilości wykorzystywanych abonamentów w trakcie trwania umowy.
Podana w ust. 1 wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony
według właściwej stawki, do ustalonej w fakturze ceny netto.
W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi
…… zł, (słownie: ………… zł, ……/100).
§4
Warunki płatności
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający będzie dokonywał płatności za okablowanie niezbędne do świadczenia usługi w równych
miesięcznych ratach rozpoczynając od miesiąca, w którym zostanie dokonany odbiór instalacji, nie wcześniej
jednak niż zostanie uruchomiona usługa.
Ze względu na czynności związane z przenoszeniem numerów Wykonawca nie wystawia faktury za pierwszy dzień
świadczenia usługi, z wyjątkiem sytuacji, gdy przeniesienie wszystkich numerów nastąpi do godziny 06:00.
W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pozostałe do zapłaty wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu nabycia okablowania zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z przyjętym sposobem spłaty
tj. w równych miesięcznych ratach.
Zamawiający wniesie Wykonawcy opłaty za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonane były usługi
telekomunikacyjne na zasadach określonych w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury.
Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres efaktura@iczmp.edu.pl lub platformy dostępnej pod adresem
https://efaktura.gov.pl.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ______________________

(Wpisana zostanie opcja wybrana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).

8. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Warunki świadczenia usługi i serwis
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne Zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązuje się
do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie.
2. W ramach obsługi serwisowej, w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
1.
monitoring poprawności działania usługi;
2.
konserwację i usuwanie awarii infrastruktury niezbędnej do realizacji usługi telekomunikacyjnej;
3.
obsługę sytuacji awaryjnych:
a) Wykonawca udostępni zamawiającemu krajowy numer alarmowy umożliwiający zgłaszanie
nieprawidłowości w działaniu usługi w trybie 24/7/365.
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Awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu .......... lub na adres e-mail ........... lub poprzez system
zgłoszeniowy Wykonawcy...............
b) czas naprawy (rozumiany jako czas od momentu zgłoszenia usterki tj. przekazania Wykonawcy
telefonicznie lub na adres e-mail lub przez stronę zgłoszeniowa informacji o usterce do przywrócenia
pełnej funkcjonalności) wynosi 8 godzin w systemie 24/7/365
3. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą upoważnioną do kontaktu:
a) ze strony Zamawiającego wyznacza się: .........................................................................................
tel. ................................................................ fax. .......................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
b) ze strony Wykonawcy wyznacza się ...............................................................................................
tel. ................................................................ fax. .......................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji powyższych danych.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.
4. Do obsługi serwisowej Wykonawcy należy natychmiastowe powiadamianie osób wskazanych przez
Zamawiającego w ust. 3 o awariach, nieprawidłowościach pracy sieci.
5. Powiadamianie osób upoważnionych przez Zamawiającego o planowanych pracach związanych z infrastrukturą
następuje na piśmie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminu prac z Zamawiający.
Osoba upoważniona przez Zamawiającego potwierdza termin na piśmie.
6. Własność okablowania, niezbędnego do świadczenia usługi, zainstalowanego przez Wykonawcę przechodzi
na zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
7. Wykonawca ma obowiązek po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w terminie 30 dni w cenie oferty
zdemontować i usunąć sprzęt i centralę telefoniczną zainstalowaną na terenie Instytutu **** oraz odebrać telefony
dostarczone w celu zapewnienia możliwości realizacji usługi. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu
zamawiający zutylizuje centralę, sprzęt i telefony dostarczone w celu zapewnienia możliwości realizacji usługi, a
kosztami obciąży Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania, przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, reklamacji,
zmian lokalizacji stacji, potrzeb instalacji nowych stacji abonenckich drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną lub
pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w cenie oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia dwóch osób Zamawiającego w zakresie obsługi programu
taryfikacyjnego tak, aby była możliwość taryfikowania zarówno pojedynczych, jak i grup numerów telefonicznych
oraz w przypadku zaoferowania telefonii mobilnej opartej na technologii DECT, przeszkolenia w zakresie
logowania i wylogowywania telefonów obsługujących łączność mobilną.
10. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy
będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji niniejszej
umowy, w zakresie wykonywania działań związanych z technicznym podłączeniem usług objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
11. W terminie nieprzekraczającym 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi, o których mowa w ust. 9, a następnie
aktualizować taki wykaz, w przypadku zaistnienia zmiany.
12. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w ust. 11 był aktualizowany za każdym razem gdy
nastąpi zmiana osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 10.
13. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę,
Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie
Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
****

dotyczy wykonawcy, który zaoferuje rozwiązanie oparte na centrali.
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14.

15.
16.

17.
18.

umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp. Informacje takie jak: imię
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w §8 ust. 7 niniejszej umowy. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10
czynności;
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu czynsz miesięczny za użyczone pomieszczenie na centralę w wysokości
8 zł netto za 1m² tj. 140,80 złotych (słownie: sto czterdzieści złotych, 80/100) + podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na konto
Zamawiającego wskazane w fakturze VAT.****
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dodatkowych usług telekomunikacyjnych u innego operatora,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usługi telekomunikacyjnej.
W przypadku dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy do danych osobowych ze zbiorów
prowadzonych przez Zamawiającego, Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl
w zakładce – O INSTYTUCIE, podtytuł – RODO.

§6
Reklamacje
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji między innymi z tytułu:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
b) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
2. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą prowadzone na zasadach
i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. 2014 poz. 284).

1.

2.

1.
2.

§7
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania w sposób
wadliwy albo sprzeczny z umową po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości w ustalonym przez
Zamawiającego terminie.
§8
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług stanowiących przedmiot
niniejszej umowy w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr
171, poz. 1800 ze zm.).
Za każdą godzinę przerwy w świadczeniu usługi powyżej czasu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 3 podpunkt b
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 6 zł za każdą godzinę braku
łączności każdej nieczynnej stacji.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę
terminu przeniesienia wszystkich numerów ICZMP i uruchomienia pełnej usługi za każdy dzień opóźnienia
500,00 zł.
4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia ciągłości świadczenia usług do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez kolejnego Wykonawcę.
W przypadku przerwania ciągłości usług, Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo w pełni za szkodę
poniesioną z tego powodu przez Zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie poniesienia szkody
przewyższającej wysokość kary umownej.
7. Strony przewidują także następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu:
a) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 13 pkt. a) –
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 100 zł za każdy
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
na złożenie stosownych dokumentów,
b) za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracowników przy realizacji zamówienia na umowę
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §5 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 5 niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 5 umowy w kwocie ______ PLN /słownie:______ PLN.
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………………………………………………………………..
Zabezpieczenie gwarantujące wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci na rachunek nr ……………………………….............

§ 10
Zmiany umowy
1. Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie
w następujących sytuacjach:
1. zmiany terminów określonych w §2;
2. zmiany sposobu realizacji zamówienia;
3. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
4. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ;
5. zmiany adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
6. obniżenia cen jednostkowych za świadczone usługi;
7. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
8. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy
dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie
określonym w § 2 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia,
ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów
wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiększenia
wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 8.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 8 następuje na wniosek Wykonawcy
w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca następującego po
miesiącu zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiany,
o których mowa w ust. 1 pkt 8 lub ust. 2 będące podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia, weszły w życie.
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§ 11
Inne postanowienia umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 9.
2. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić
na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności
Wykonawca:
a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą
umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu
Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla
radcy prawnego lub adwokata,
3. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
4. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia
w przypadku wadliwego świadczenia usługi.
5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
7. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach
nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, oraz kodeksu cywilnego.
9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu
Zarządzania Infrastrukturą. Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu
Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową
realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Formularz cenowy;
3. Ewentualne odpowiedzi na pytania, jeżeli okażą się istotne dla realizacji niniejszej umowy;
4. Ewentualne regulaminy świadczenia usługi, które obowiązują w zakresie niesprzecznym z niniejszą
umową.
za Zamawiającego

za Wykonawcę

____________________________________

_________________________________
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