Załącznik Nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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§1
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących przyłączenie
wewnętrznej sieci telefonicznej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie do
sieci publicznej i realizowanie połączeń z abonentami sieci publicznej. Szczegółowe warunki realizacji
przedmiotu Umowy opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
Usługi telekomunikacyjne objęte przedmiotem Umowy dotyczą budynków Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania położonych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37a.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych
przedmiotem zamówienia w dniu 1 października 2014 r. od godz. 06:30. Jeśli jednak niniejsza Umowa
zostanie zawarta na mniej niż 14 dni kalendarzowe przed 1 października 2014 r. albo po tej dacie,
Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych
przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot Umowy z należytą starannością, z
zachowaniem wskaźników jakości określonych przepisami prawa.
§2
Wykonawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie nie gorszym niż 99,7 % w skali miesiąca. Usługę
uznaje się za niedostępną w przypadku, gdy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy nastąpi przerwa
w świadczeniu usługi lub jest ona wykonywana poniżej wymaganego poziomu jakości, określonego w
załączniku nr 1 do SIWZ.
Wszelkie planowane przez Wykonawcę działania, których skutkiem będzie niedostępność usługi, muszą
być zgłaszane najpóźniej na jeden dzień roboczy wcześniej. W przypadku braku takiego zgłoszenia
przerwa w świadczeniu usługi traktowana będzie jako stan niedostępności usługi opisany w ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy w
wysokości 2 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) w przypadku niedopełnienia warunków określonych w ust. 1 - w wysokości 100,00 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę niedostępności,
c) w przypadku zaprzestania świadczenia usługi z przyczyny, za którą Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 10 000 PLN,
d) w przypadku niedokonania zmiany kodu ograniczeń, o której mowa w załączniku nr 1 - w wysokości
10,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku wymaganej zmiany,
e) w przypadku niedostarczenia miesięcznego bilingu rozmów lub dostarczenia bilingu rozmów w
niewłaściwej formie – w wysokości 1 000,00 PLN.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia
okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych
w § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a także w sytuacji co najmniej dwukrotnych przerw
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez co najmniej dwa dni, Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia.
W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, Zamawiający
ma prawo jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. O fakcie
wykreślenia z rejestru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie niezwłocznie po wykreśleniu
z rejestru przez Prezesa UKE.
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6. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 2 niezależnie od
skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub jednostronnego rozwiązania umowy, o którym mowa w
ust. 4, z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar.
7. Zamawiający ma prawo potrącania należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 3 z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający może także dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się ponosić opłaty za ruch telekomunikacyjny oraz opłaty stałe według
stawek określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem § 10 Umowy.
2. Zamawiający nie będzie uiszczał żadnych dodatkowych opłat (poza abonamentem i opłat za wykonane
połączenia wychodzące).
3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy miesięczne.
4. Zamawiający zapłaci za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy opłatę obliczoną jako
suma kosztów wszystkich połączeń wykonanych w czasie danego miesiąca i opłat abonamentowych,
powiększonych o podatek VAT. Koszt połączenia obliczany będzie jako iloczyn czasu połączenia,
podanego z dokładnością do jednej sekundy i odpowiedniej w zależności od rodzaju połączenia ceny
jednostkowej określonej przez Wykonawcę w załączonym do oferty Formularzu cenowym (załącznik nr
2 do niniejszej Umowy). Koszt pojedynczego połączenia musi być podany z dokładnością do jednego
grosza. Dodatkowe usługi, w szczególności tzw. Usługi informacyjne, rozliczane będą zgodnie z
obowiązującym cennikiem Wykonawcy w wariancie najkorzystniejszym dla Zamawiającego.
5. W trakcie obowiązywania Umowy podane w Formularzu cenowym ceny netto mogą ulec zmianie
jedynie na korzyść Zamawiającego.
6. Dodatkowo wraz z pierwszą opłatą miesięczną Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłaty aktywacyjne w
wysokości: netto …………………… PLN (słownie zł…………................……….) powiększone o
podatek VAT.
7. Opłata abonamentowa miesięczna za niepełny miesiąc obowiązywania Umowy obliczana będzie jako
iloczyn liczby dni w miesiącu, przez które Umowa obowiązuje i jednej trzydziestej kwoty opłaty
abonamentowej miesięcznej.
8. Za wykonane usługi stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT
uwzględniającą zakres faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu, po zakończeniu tego miesiąca,
którego faktura dotyczy. Zamawiający uiści należność przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
9. Wykonawca wystawiając faktury VAT jako odbiorcę wskaże Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie.
10. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
11. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pomoc techniczną związaną ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującą w
szczególności:
a) bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza,
b) wsparcie techniczne, co najmniej w godzinach od 7:00 do 18:00 w dni robocze w zakresie zgłaszania
awarii oraz konsultacji technicznych dotyczących sygnalizacji oraz funkcjonowania łącza,
c) bezpłatne przeglądy stanu technicznego pracy łącza,
d) bezpłatne usuwanie awarii i usterek,
3. Reklamacje mogą być składane pisemnie, faksem, emailem, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a
także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość.
4. Szczegółowe zasady reklamacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
24 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. 2014, poz. 284).
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§5
Jeżeli do zrealizowania Umowy niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych urządzeń, to zostaną one
dostarczone i zamontowane na koszt Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości
lub w części, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje własne.
4. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie
podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy.
§7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 30 września 2018 r.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa m.in.:
a) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz. U. 2014 r., poz. 243 z póżn. zm.) i
wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
§9
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
1. W razie korzystnej dla Zamawiającego zmiany ceny usług świadczonych przez Wykonawcę, zmienione
ceny będą stosowane automatycznie do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy z zachowanie przyznanych
Zamawiającemu rabatów.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę
wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę
nowszych lub bardziej zaawansowanych technologii dotyczących świadczonych przez niego usług, przy
zachowaniu dotychczasowych cen oraz zakresu świadczonych usług.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do Umowy regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, który wiązałby Strony w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z Umową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ustawą - Prawo zamówień publicznych, a nie byłby
niekorzystny dla Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron niniejszej umowy
wyznacza się następujące osoby:
dla Zamawiającego: ……………………….
dla Wykonawcy : ……………………….....
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY,
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100 ⋅ fax +48 12 63 39 490 ⋅ www.ios.krakow.pl ⋅ ios@ios.krakow.pl

18

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden
dla Wykonawcy.
§ 14
Integralną część Umowy stanowią:
a) SIWZ ,
b) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
c) następujące załączniki:
- załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
- załącznik nr 2 - Formularz cenowy
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