Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
Nr: WI1.267.1.2019.MH
zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni
POMIĘDZY:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, 81-338
Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32
reprezentowanym przez: ……………………..– Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
przy kontrasygnacie…………………………. – ………………….
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszym części umowy „Wykonawcą”,
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu przez
Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług transmisji
danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy” w trybie przetargu
nieograniczonego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity:Dz.U.2018.1986 z późn. zmianami), podpisano Umowę o następującej
treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o
przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy pomiędzy lokalizacjami i o parametrach
określonych w §4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz odnoszące się do niego wymagania zawarte
są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, w
szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:
2.1. Instalację urządzeń dostępowych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi
określonej w §1,
2.2. Wykonanie niezbędnych przyłączy do obiektów w sytuacji gdy są wymagane,
2.3. Przed uruchomieniem świadczenia usług Wykonawca przedstawi protokół zdawczoodbiorczy potwierdzający wykonanie zadań niezbędnych do uruchomienia usług oraz
gotowość do ich świadczenia,
2.4. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania parametrów technicznych łącza przez cały
okres świadczenia umowy na określonym poziomie wyszczególnionym w załączniku nr 1,
4. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy jest określony przez Wykonawcę, na podstawie ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

5. Zamawiający dopuszcza, by umowy była realizowana również zgodnie z Regulaminem
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim nie jest on
sprzeczny z umową lub SIWZ lub mniej korzystny dla Zamawiającego niż postanowienia umowy
lub SIWZ. W razie sprzeczności lub mniej korzystnych postanowień regulaminu, obowiązują
postanowienia Umowy i SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
7. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie. W szczególności Wykonawca
oświadcza, iż kalkulując wysokość swojego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy
uwzględnił wszystkie znane i dające się przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę
parametry i uwarunkowania rynkowe oraz znane mu właściwości Przedmiotu Umowy.
8. Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie zatrudniał na
podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby
wykonujące czynności: pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z instalacją łącza w
określonych lokalizacjach. W umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie wymogów Zamawiającego w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz zapewnić istnienie realnych sankcji za
niespełnienie tego wymogu.

9. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy za wykonanie wszystkich ich czynności w ramach Umowy, o których mowa wyżej musi być
im wypłacana w ramach stosunku pracy, a nie na innej podstawie, w tym w oparciu o stosunek
cywilno-prawny.
10. W terminie najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy do wykonywania czynności w ramach przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w
zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
Oświadczenie winno zawierać datę, miejsce sporządzenia i podpis w imieniu podmiotu
składającego oświadczenie oraz co najmniej następującą formułę:: „Oświadczam, iż Pan/Pani
………………………. (imię i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w przedmiocie:
„………………………..…….”jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony/określony do dnia
……………………. przez ……………… i będzie wykonywał czynności polegające na:
…………………………………………….”
11. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może
na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z
wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada
żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zamawiający
może żądać w szczególności kopii raportów ubezpieczeniowych, kopii umów o pracę lub innych
dokumentów w przedmiocie nawiązania i trwania stosunku pracy. Wykonawca ma obowiązek
dokonać anonimizacji przekazanych dokumentów zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony
danych osobowych za wyjątkiem imienia i nazwiska osoby, której dokumenty dotyczą.
12. W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa wyżej, Zamawiający
niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa
Wykonawcę do usunięcia uchybienia wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni.
Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do
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ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokości określonej w Umowie. Powyższą
procedurę w razie konieczności powtarza się.
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§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy
Łączne, całkowite wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy w całym okresie jej
obowiązywania,
wynosi
netto
……………………………….
zł,
(słownie:
………………………………………………………………..) + podatek VAT w stawce ……….. %, co stanowi
wartość
brutto
…………………………………………………
zł,
(słownie:
…………………………………………………………………………………….).
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy wynosi …………… zł,
(słownie: …………………………………………...) + podatek VAT w stawce …….. %, co stanowi wartość
brutto ………………………………………, (słownie: ……………………………………………………………).
Opłata instalacyjna dla Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi ……………………………….. zł,
(słownie: ………………………………………….) + podatek VAT w stawce: ……….. %, co stanowi wartość
brutto ……………………………………………………, (słownie: …………………………………...).
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz opłata
instalacyjna mogą być naliczane najwcześniej od potwierdzonego przez Zamawiającego dnia
uruchomienia łącza. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w trakcie miesiąca
kalendarzowego należność Wykonawcy zostanie określona stosunkiem liczby dni
kalendarzowych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi do liczby dni kalendarzowych w
miesiącu.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia
jej doręczenia, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Wykonawca będzie przesyłał faktury również drogą elektroniczną na adres email: umgdy@umgdy.gov.pl.
Płatnikiem i odbiorcą faktur jest Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
NIP 586-001-49-32.
Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia przez Wykonawcę stawek abonamentu, o którym
mowa w §3 ust. 2 powyżej w przypadku zmian w cennikach ogólnodostępnych poniżej stawek z
przetargu.

§ 4. Miejsce świadczenia usług
1. Miejscem świadczenia usług są następujące lokalizacje:
Symbol Lokalizacji

Nazwa Lokalizacji

Adres placówki

Lokalizacja A
Lokalizacja B
2. Usługa jest świadczona pomiędzy lokalizacjami w trybie punkt – punkt
3. Usługa jest świadczona na bazie infrastruktury Wykonawcy z wykorzystaniem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
§ 5. Odpowiedzialność za szkodę i gwarantowany czas naprawy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody i zniszczenia spowodowane
przez jego pracowników lub inne osoby działające w jego imieniu podczas wykonywania umowy i
w związku z jej wykonywaniem, do wysokości wyrządzonej szkody.
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2. W razie powstania szkody strony sporządzą na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę jej
powstania oraz jej rozmiar i zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
3. W przypadku awarii Wykonawca zapewnia serwis łącza przy czym czas przywrócenia usług
będących przedmiotem zamówienia (gwarantowany czas naprawy) nie może być dłuższy niż ………
godziny od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wiadomości o awarii w formie telefonicznej
(pod numerem telefonicznym: ……………..),
§ 6. Termin obowiązywania umowy
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony wynoszący maksymalnie 38 miesięcy od podpisania
umowy. .
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem
niniejszej umowy przez 36 miesięcy od chwili podpisania protokołu uruchomienia łącza.
3. Czas uruchomienia łącza strony ustalają na: ………………. dni od podpisania umowy.

1.

2.

3.
4.

§ 7.Kontakty między stronami
Do rozpoczęcia świadczenia usług zgodnie z przedmiotem umowy niezbędne jest podpisanie
protokołu odbioru, przez przedstawicieli obu Stron, bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołu ze strony Zamawiającego są (każdy
samodzielnie):
1) Marek Kroplewski
2) Michał Hołubowski
3) Michał Cudziło
Osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego do bieżących kontaktów między stronami jest:
………………. Tel. ……………., e-mail: …………………..
Wykonawca wyznaczy opiekuna, z którym upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą
konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy. Opiekunem,
wyznaczonym z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………… telefon kontaktowy
…………………………………………. Zmiana osób wymienionych w ust.2 i ust. 3 nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8. Reklamacje
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej;
2) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
2. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku niniejszej umowy będzie prowadzone na zasadach i
warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 luty 2014
roku w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz.284).
§ 9. Kary umowne i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w
przypadku występowania uchybień w wykonywaniu umowy, rozumianych jako brak reakcji ze
strony Wykonawcy na zgłoszone usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości w pracy
łączy, braku reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje, częściej niż 4 razy
w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

4

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy łącza i przywróceniu świadczeniu usług w całości
lub w części przedmiotu umowy ponad okres określony jako gwarantowany czas naprawy
Zamawiający nalicza karę umowną, o której mowa w ust. 3 lit a) niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi
co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od upływu ww.
terminu opóźnienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia bądź przywróceniu usług będących przedmiotem
zamówienia w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 3
ust. 1 umowy), za każdą godzinę opóźnienia, licząc od terminów o których mowa w § 5 ust. 3
b) za uchybienia obowiązkom w zakresie wymagań Zamawiającego co do zatrudniania
pracowników na podstawie stosunku pracy tj. w szczególności za: niezłożenie oświadczenia w
terminie, złożenia oświadczenia niezgodnego z wymaganiami Umowy, złożenie oświadczenia,
które następnie okazało się nieprawdziwe, niezłożenie dodatkowych dokumentów lub
wyjaśnień na żądanie Zamawiającego, ujawnienie zatrudnienia personelu na innej podstawie
niż stosunek pracy, jeśli co do tego personelu Umowa wymaga wykonywania czynności w
ramach stosunku pracy – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia, z
tym zastrzeżeniem, iż kara może być naliczania wielokrotnie za ten sam przypadek i różne
przypadku uchybienia, jeśli Wykonawca mimo stwierdzenia uchybienia, nie usuwa go w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin
zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej
przez Zamawiającego.
6. 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
mu z tytułu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
7. Łączna wysokość wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany
Wykonawca, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w §
3 ust. 1 umowy).
§ 10
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 144 ust. 1-3
ustawy PZP. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach
określonych poniżej.
3. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje po zmian, a strony w drodze pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku
VAT i nową wartość brutto umowy.
W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jak również zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego
zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o
zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz
uzasadnieniem takiego zwiększenia.
W żadnym przypadku, poza przypadkiem zmiany stawki podatku VAT, postanowień
niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako roszczenia Wykonawcy, którego treścią
byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy
poprzez zgodne ustalenia stron. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa
Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach
przewidzianych umową.
Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca dołącza wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie umowy, co nie uchybia innym postanowieniom Umowy, w
szczególności odnoszącym się do zasad realizacji robót dodatkowych lub zamiennych.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi.
Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej strony.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują
się rozstrzygać polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej –
właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Formularz oferty Wykonawcy
3) Wzór protokołu odbioru
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