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UMOWA nr ..... /MOW NFZ WAGII/2020 

zawarta w dniu ……………… pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią Elżbietę Fryźlewicz - Chrapisińską – Dyrektora Zamawiającego, 

a 

… z siedzibą w … przy ul. … wpisaną do … pod numerem …..  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez p. ……  

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej także „usługą”, jest zrealizowanie przez Wykonawcę następujących 

obowiązków:   

a) wydzierżawienie Zamawiającemu pary jedno-modowych włókien światłowodowych w relacjach 

pomiędzy węzłami w Krakowie (Józefa – Racławicka, Racławicka – Batorego, Józefa – Batorego, Józefa 

– Wadowicka, Racławicka – Wadowicka), zwanych dalej także „światłowodem”,  

b) połączenie sieci lokalnych Zamawiającego wysokowydajną siecią rozległą WAN w technologii MPLS, 

poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN w sieci Wykonawcy oraz utrzymywanie tego połączenia, 

c) wykonanie innych obowiązków określonych w niniejszej umowie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 1a - Formularz 

oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa, stanowiące integralne części umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 z zachowaniem 

najwyższej staranności, terminowo, oraz zgodnie z przepisami prawa, normami i standardami mającymi 

zastosowanie do przedmiotu umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się wydzierżawić 

Zamawiającemu światłowód spełniający wymagane obowiązującym prawem normy i standardy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1 Ustala się następujące terminy wykonania usługi: 

a) udostępnienie wydzierżawienie Zamawiającemu światłowodu na warunkach określonych w niniejszej 

umowie w relacjach pomiędzy węzłami w Krakowie: Józefa – Racławicka, Racławicka – Batorego, Józefa 

– Batorego – w terminie od 19.09.2020r., 

b) Udostępnienie Zamawiającemu światłowodu na warunkach określonych w niniejszej umowie w relacjach 

pomiędzy węzłami w Krakowie: Józefa – Wadowicka, Racławicka – Wadowicka – w terminie od 

16.04.2021r. 

c) połączenie sieci lokalnej Zamawiającego wysokowydajną siecią rozległą WAN (w technologii MPLS), 

poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN w sieci Wykonawcy – w terminie od 19.09.2020r, 

d) świadczenie usługi – od terminu udostępnienia danej części usługi, o którym mowa odpowiednio w lit. a), 

b) lub c) do dnia 30.09.2023r. Świadczenie usługi, przez cały okres obowiązywania umowy, polegać 

będzie w szczególności na umożliwieniu Zamawiającemu transmitowania danych przez światłowód i za 

pomocą połączeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i b). 

2 Należyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) zostanie potwierdzone 

protokołem uruchomienia usługi podpisanym przez jedną z osób wymienionych w § 4 ust. 1 umowy oraz 

przez przedstawiciela Wykonawcy. Protokół uruchomienia usługi winien zawierać dane określające długość 

światłowodu, wynikającą z dokonanego przez Wykonawcę pomiaru. 

3 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę, o której mowa w § 4 ust. 1 (pisemnie, faxem lub drogą 

elektroniczną) o dacie uruchomienia usługi będącej przedmiotem zamówienia, co najmniej z 14 - dniowym 

wyprzedzeniem. 
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§ 3 

Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie nie przekraczającej wynagrodzenia całkowitego brutto w wysokości .... zł (słownie: ....), z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3 oraz § 9 ust. 2 lit. c).  

2. Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy będzie wypłacane w częściach 

obejmujących wynagrodzenie miesięczne (zwane dalej także „abonamentem”) wypłacane na zasadach i w 

terminach określonych w umowie.  

3. Z tytułu wynagrodzenia za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie miesięczne (abonament) w kwocie będącej sumą cen określonych w Formularzu oferty za 

świadczenie usługi w poszczególnych lokalizacjach w jednostce czasu – 1 miesiąc kalendarzowy, przy czym 

łączna kwota wynagrodzenia miesięcznego wypłaconego na podstawie umowy nie przekroczy 

maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w kwocie …. zł (słownie złotych: …), które będzie 

wypłacane na zasadach określonych w umowie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 lit. c). 

4. Wynagrodzenie całkowite brutto określone w ust. 1 stanowi górną granicę zobowiązań Zamawiającego 

wobec Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z przedmiotem 

umowy. 

5. Zapłata z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie następowała z góry na rachunek bankowy Wykonawcy 

..., w terminie do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury do 

Zamawiającego (adres korespondencyjny: 30-056 Kraków, ul. Józefa 21) nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej 

wystawienia. W przypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona do Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty 

jej wystawienia termin płatności faktury wynosi 16 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury. 

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

7. Suma kwot określonych w fakturach wystawionych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może 

przekroczyć wynagrodzenia całkowitego brutto umowy, o którym mowa w ust. 1. 

8. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Na fakturze należy wpisać następujące dane: 

Nabywca:  

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

NIP 1070001057 

Odbiorca i płatnik: 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6.  

10. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy. Zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. Zamawiający nie wyraża zgody 

na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy przez inny podmiot. 

§ 4 

Osoby nadzorujące wykonywania umowy 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy oraz 

upoważnioną do podpisania protokołu uruchomienia usługi jest: ... tel. … lub ... tel. ... .., e-mail: …. 

2. Po stronie Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy sprawuje …, tel. .., e-mail: … . 

3. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie 

jednostronnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy, sporządzonego w formie 

pisemnej. 

4. Informację o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 

prywatności i danych osobowych Wykonawca będzie przekazywał osobie wskazanej w ust. 1 na adres e-mail 

.... 

§ 5 

Utrzymywanie infrastruktury i dokonywanie napraw 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury związanej z przedmiotem umowy w stanie 

technicznym umożliwiającym Zamawiającemu korzystanie ze światłowodu i połączeń,  

o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i b) zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie i zgodnie z parametrami 

określonymi w niniejszej umowie i załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
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do dokonywania wszelkich niezbędnych napraw i konserwacji światłowodu, połączeń, o których mowa w  

§ 1 ust. 1 lit. a) i b), oraz infrastruktury technicznej światłowodu. 

2. Wykonawca może w razie potrzeby przeprowadzać planowane prace związane z konserwacją i utrzymaniem 

świadczonych połączeń MPLS, mogące mieć wpływ na dostępność tego połączenia u Zamawiającego. 

Planowane prace mogą być wykonywane nie częściej niż 2 razy w miesiącu w godz. od 22:00 do 06:00 po 

uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres wskazany w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób ciągły, tj. przez 24 godziny na dobę 7 dni w 

tygodniu, przy zachowaniu parametrów wymaganych niniejszą umową i załącznikami do umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Przeprowadzenie planowanych prac na zasadach określonych w ust. 2 nie będzie 

skutkowało naliczaniem kar umownych z tytułu przekroczenia czasu wyznaczonego w umowie na usunięcie 

awarii.  

4. W przypadku wystąpienia awarii, rozumianej jako niedziałanie usługi lub nieprawidłowe (wadliwe) 

świadczenie usługi polegające na wykonywaniu usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 

załącznikami do niej, Wykonawca zobowiązany jest do wyeliminowania awarii na swój koszt w 

następujących terminach, licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (bez względu na dzień 

tygodnia, święta, itp.): 

a) w ciągu 24 godzin, w przypadku usterki (awarii) łącza podstawowego albo zapasowego MPLS,  

b) w ciągu 6 godzin, w przypadku usterki (awarii) całkowicie niedziałającego łącza MPLS 

(jednoczesna usterka (awaria) łącza podstawowego oraz zapasowego),  
c) w ciągu 12 godzin, w przypadku usterki (awarii) niedziałającej relacji połączenia światłowodowego. 

5. Wszelkie awarie Zamawiający każdorazowo zgłasza Wykonawcy za pośrednictwem telefonu na numer:  ..., 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: ... Fakt otrzymania zgłoszenia awarii 

Wykonawca obowiązany jest natychmiast potwierdzić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ... 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że: 

a) czas reakcji na zgłoszenia awarii będzie nie dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia awarii, 

b) zgłoszenia awarii będą przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

7 Zamawiający dopuszcza, że w przypadku "zwłoki" w udostępnieniu i/lub nieudostępnieniu służbom 

technicznym Wykonawcy celem wyeliminowania awarii (tak w czasie pracy jak poza nim) budynków 

należących do Zamawiającego lub pomieszczeń przez niego wynajmowanych, łączny czas usunięcia awarii 

będzie pomniejszany o czas "zwłoki" w dostępie do przedmiotowych budynków/pomieszczeń. 

8 Zamawiający uwzględni przypadek potwierdzonego działania tzw. siły wyższej na terenie świadczenia 

usługi, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie 

wymaganych parametrów gwarancji jakości usługi, tzw. SLA (poziomu serwisowego) – Service Level 

Agreement, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że nastąpiły obiektywne i niemożliwe do 

przezwyciężenia okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów SLA, niezależne od Wykonawcy, 

których nie mógł on przewidzieć. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie 

powierzył Podwykonawcom.  

2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 

Podwykonawcami.  

3 Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak 

za własne 

4 Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcy/Wykonawca powierza 

wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy:  

a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

5 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została niniejsza 

umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca powołał 

się/nie powoływał się na zasoby następujących Podwykonawców:  

a) …………………………  

mailto:biuro@3s.pl
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(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy Podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

6 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany Podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 4 lub zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, przekazać Zamawiającemu 

informacje zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego 

Podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany umowy zgodnie z § 9 ust. 3 umowy. 

7 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany 
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, przekazać Zamawiającemu informacje zawierających dane 
identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem oraz 
dokumenty, które będą podstawą dokonania zmiany umowy zgodnie z § 9 ust. 4 umowy.  

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w wysokości 25 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od umowy lub rozwiązania  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b) w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków 

określonych w § 2 ust. 1 lit. a) – c), w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy jeśli 

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

c) w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto) za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki (awarii) 

niedziałającej relacji połączenia MPLS, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4 lit. a) umowy, 

d) w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki 

(awarii) całkowicie niedziałającej relacji połączenia MPLS, w stosunku do terminu określonego w § 5 

ust. 4 lit. b) umowy; 

e) w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki 

(awarii) niedziałającej relacji połączenia światłowodowego, w stosunku do terminu określonego w § 5 

ust. 4 lit. c) umowy. 

f) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w Umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 4 do umowy, Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdą 

ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niedostępność usługi w okresie miesięcznym, niedostępność 

usługi w okresie rocznym oraz z powodu wystąpienia awarii i czasu awarii. Szczegółowe przesłanki do 

nałożenia kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz wysokość tych kar określa 

załącznik nr 2 do umowy. 

3. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych kroków prawnych w 

celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. Naliczanie kar umownych nastąpi po zakończeniu 

procedury reklamacyjnej, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą 

prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu w sprawie reklamacji usługi 

telekomunikacyjnej wydanym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 

2004r. (j.t. Dz.U. 2019, poz. 2460 z późn. zm.), obowiązującym w dacie złożenia reklamacji, z takim 

zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych określonych w umowie niezależnie 

od wyniku rozpatrzenia reklamacji. Obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego 

wysokość kar umownych. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej, w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usługi po upływie 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub c), 

b) faktyczna długość światłowodu wynikająca z dokonanego pomiaru przekroczy górną granicę długości 

światłowodu określoną w załączniku nr 1. 
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5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4, Zamawiający ma także prawo wypowiedzenia umowy lub do 

odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w umowie lub w przepisach prawa. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Zamawiający zachowuje prawo uzyskania zapłaty kar umownych należnych mu na 

podstawie ust. 1. 

§ 8  

Zachowanie tajemnicy 

Wykonawca zobowiązany zostaje do zawarcia umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do 

umowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności oraz zobowiązuje się do złożenia w formie 

pisemnej oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do umowy o zachowaniu poufności, które to 

oświadczenie Wykonawca doręczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania umowy. 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie określonej w ust. 1, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie nowocześniejsze 

technologicznie o parametrach i cenie nie gorszych niż przedstawione w złożonej ofercie, 

b) gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy (siła wyższa) nie będzie możliwe 

uruchomienie usługi w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub c), Strony dopuszczają jego 

zmianę za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że nastąpiły 

obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów 

wykonania umowy, niezależne od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, uzasadniające zmianę terminów uruchomienia usługi, 

c) zakończenia działalności Zamawiającego w którejkolwiek lokalizacji objętej umową – w takim 

przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w całości lub w części, z 

zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i rozliczenia usługi za faktyczny czas jej realizacji 

w oparciu o zasadę, że należność za jeden dzień odpowiada 1/30 wysokości miesięcznego abonamentu 

określonego odpowiednio dla danej lokalizacji w Formularzu oferty.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez 

Podwykonawcę, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia 

wykonywanego przez Podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 6 

ust. 6 i pod warunkiem że zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w  

§ 3 umowy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy 

oraz pod warunkiem, że:  

a) Wykonawca wykaże, że: 

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału, na które Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień 

wprowadzenia zmiany oraz 

- proponowany inny Podwykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień Publicznych poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia 

zmiany, 

b)  prawidłowe dokumenty, o których mowa w postanowieniu lit. a) powyżej zostaną przekazane do oceny 

przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem zmiany 

Podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich przekazanie,  
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c)  zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 3  umowy.  

5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w 

przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:  

a) umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu 

zawarcia niniejszej umowy,  

b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji dostawy przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielnie zamówienia,  

c) Wykonawca/y, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, zobowiązani są wykazać, 

że chociaż jeden z nich samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w  

pkt 5.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, 

d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c) Wykonawcy, którzy realizować 

będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawią Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, aktualne 

na dzień wprowadzenia zmiany, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, 

e) zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 3. 

6 Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. 

zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) 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, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4) 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.  

7 Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 6 i jedynie w zakresie wynikającym bezpośrednio ze zmian 

określonych w ust. 6.  

8 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów.  

9 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej minimalnej stawki godzinowej.  

10 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3) lub pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.  

11 Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wpływie zmian, o których mowa w ust. 6 

pkt 2 i 3 na wysokość dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu umowy wraz ze szczegółową kalkulacją 

zmiany kosztów w tym zakresie i wykazania wysokości dodatkowych kosztów stosownymi dokumentami.  

12 Zamawiający dokona weryfikacji i oceny oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 11, pod kątem 

realnego wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

13 Nie dopuszcza się zmian umowy naruszających postanowienia art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych. 

14 W razie 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 bezpieczeństwa publicznemu, Zamawiający 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania prawidłowego części 

umowy. 

15 W przypadku, gdy zmianie ulegną przepisy prawa dotyczące Zamawiającego, które to zmiany będą miały 

istotny wpływ na obowiązywanie niniejszej umowy lub potrzeby Zamawiającego w zakresie przedmiotu 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części z zachowaniem 

30 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty 

z tytułu wykonania części umowy, wg zasad określonych w § 3 umowy oraz w oparciu o zasadę, że należność 

za jeden dzień odpowiada 1/30 wysokości miesięcznego abonamentu określonego odpowiednio dla danej 

lokalizacji w Formularzu oferty .  

§ 10 

Przepisy prawa 

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:  

a) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy aktów wykonawczych do 

niej (Dz.U. z 2019r. poz. 5460 z późn.zm). 

§ 11 

Wybór sądu 

1 W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, Strony podejmą próbę ich polubownego 

rozwiązania. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, zastosowanie znajduje ust. 2.  

2 Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

Liczba egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 13 

Załączniki do umowy 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy 

2) Załącznik nr 1a – formularz oferty 

3) Załącznik nr 2 – kary za niedostępność 

4) Załącznik nr 3 – umowa o zachowaniu poufności 
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Załącznik nr 2 do umowy nr … 

 

Tabela 1 

Niedostępność usługi w okresie miesięcznym dla danego węzła [godz.] osobno dla każdego MPLS/światłowód. 

Kara umowna wyrażona w % miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację usługi, o którym mowa w § 3  

ust. 3: 

 

Niedostępność usługi w godz. Kara umowna w % 

6 < Niedostępność ≤ 8 5 

8 < Niedostępność ≤ 15 15 

15 < Niedostępność ≤ 22 25 

22 < Niedostępność 50 

 

Tabela 2 

Niedostępność usługi liczona w godz., w okresie rocznym dla danej lokalizacji.  

Kara umowna wyrażona w % łącznego wynagrodzenia brutto za okres 12 miesięcy realizacji umowy: 

 

Niedostępność usługi w godz. Kara umowna w % 

Niedostępność ≤ 27 – 

27 < Niedostępność ≤ 44 1 

44 < Niedostępność ≤ 88 3 

88 < Niedostępność ≤ 176 5 

176 < Niedostępność 10 

 

 

 

 

 

 


