załącznik nr 6

UMOWA nr CRU/
(wzór)

/Zm/2018

zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem
wydatków realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83,
w imieniu i na rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (42-217), zwany
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę
Mruszczyk, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii
stacjonarnej w zakresie połączeń strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz
do sieci komórkowych, usług faksowych, połączeń modemowych wraz z dzierżawą
systemów PABX we wskazanych lokalizacjach oraz innych niezbędnych urządzeń
zapewniających właściwą realizację usług na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
Usługa winny mieć charakter powszechny i być świadczona zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U.2017.1907 t.j., z późn. zm.).
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usług objętych niniejszą
umową.
Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki oraz narzędzia
do wykonania przedmiotu umowy, w sposób gwarantujący wykonanie umowy z należytą
starannością, właściwą dla tego typu świadczeń.
Przedmiot umowy, wymagania ogólne oraz techniczno-serwisowe wobec Wykonawcy,
określa załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§2
OPIS USŁUGI
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego
usługę, zgodnie z ofertą Wykonawcy, według cennika i planu telefonicznego określonego
w „Formularzu cenowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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2. W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie
do zachowania i przejęcia dotychczasowych numerów abonenckich. Koszty związane
z przeniesieniem numerów do własnej sieci poniesie Wykonawca, z którym zostanie
podpisana umowa. Wykonawca odpowiada za sprawne przejęcie wszystkich numerów,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania tego procesu oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń. Uruchomienie numeracji w sieci Wykonawcy musi nastąpić
w pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy u dotychczasowego
operatora.
3. Usługi połączeń telefonicznych muszą być zrealizowane dla Zamawiającego przy
wykorzystaniu stacjonarnego zakończenia sieci, dostarczanego przez Wykonawcę
w postaci cyfrowych łączy ISDN-PRA, ISDN-BRA oraz łączy analogowych POTS
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy).
4. Zamawiający przy realizacji usługi dopuszcza dowolne rozwiązanie techniczne, które
pozwoli na zachowanie wysokiej jakości połączeń, brak problemów z dźwiękiem, faksem,
itp.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykrywania sztucznego ruchu – stosowania
mechanizmów antyfraudowych. W przypadku wystąpienia nadużyć telekomunikacyjnych
na łączach doprowadzonych do systemów PABX użytkowanych przez Zamawiającego,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie ale w nie dłuższym
czasie niż jeden dzień roboczy.
6. Dzierżawa systemów PABX obejmuje m.in. dostawę, instalację systemu PABX (i innych
niezbędnych urządzeń wymaganych dla potrzeb realizacji zamówienia) w lokalizacjach
Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także uruchomienie, podłączenie
do sieci wewnętrznej, administrowanie, serwisowanie i konserwowanie przez
Wykonawcę systemu PABX w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Zamawiający wymaga aby koszty instalacji, konfiguracji, administracji, serwisu
i dzierżawy systemów PABX wliczone zostały w cenę abonamentów.
8. Systemy telekomunikacyjne PABX oraz całe towarzyszące wyposażenie pozostaną
własnością Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne
(od momentu uzyskania połączenia do momentu rozłączenia się rozmówcy) i będzie
naliczał koszty połączeń wg stawek ze złożonej oferty. Sekundowe naliczanie opłat
dotyczy tylko połączeń krajowych, nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie
i numery dodatkowo płatne, tzw. Premium.
10. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączenia.
11. Wykonawca zapewni brak naliczania kosztów za połączenia telefoniczne oraz faksowe
pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
12. Zamawiający wymaga zapewnienia usług: CLIP, CLIR, COLP, COLR. Ewentualny koszt
tych usług należy wliczyć w cenę abonamentów.
13. Zamawiający wymaga aby ewentualne koszty związane z usługami DDI, MSN, PABX
wliczone zostały w cenę abonamentów.
14. Wykonawca winien zapewnić automatyczne uzyskiwanie połączeń z numerami
wewnętrznymi dla dzwoniących z zewnątrz - wybieranie bezpośrednie wszystkich
numerów wewnętrznych systemów PABX.
15. Wykonawca zapewni automatyczne uzyskiwanie połączeń z numerami wewnętrznymi
i zewnętrznymi dla dzwoniących z wewnątrz.
16. Wykonawca zapewni funkcję umożliwiającą prezentację numerów przychodzących
na aparatach systemowych i analogowych. Prezentacja numerów dzwoniących dotyczy
tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
17. Wykonawca zapewni usługi pozwalające na kształtowanie uprawnień dla poszczególnych
numerów wewnętrznych systemów PABX na zlecenie Zamawiającego w fazie
uruchamiania usługi oraz w trakcie jej trwania.

W Z Ó R U M O W Y (załącznik nr 6)
Strona 2 z 8

18. Ewentualne zmiany w konfiguracji dzierżawionych systemów PABX będą realizowane
przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia
od Zamawiającego.
19. Wykonawca zapewni między innymi możliwość wykonywania połączeń do wszystkich
sieci telekomunikacyjnych krajowych.
20. Wykonawca
zapewni
możliwość
przyjmowania połączeń
z innych
sieci
telekomunikacyjnych krajowych i zagranicznych.
21. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałe kierowanie połączeń krajowych do własnej
sieci bez konieczności każdorazowego wybierania numeru dostępowego sieci (prefiksu
operatora).
22. Wykonawca zapewni możliwość realizacji połączeń ze wszystkimi numerami krajowego
planu numeracyjnego, również z numerami usługowymi i specjalnymi innych operatorów.
23. Dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności oraz połączeń międzynarodowych
Zamawiający wymaga bezpłatnej blokady połączeń wychodzących przy zachowaniu
możliwości jej usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego.
24. Wykonawca nie dokona blokady połączeń krajowych na numery infolinii 800 ... oraz
innych usług typu informacja o numerach telefonów, usługa informuj i łącz. Opłata
za tego typu połączenia następować będzie wg taryfy operatora (Wykonawcy).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość blokady tych usług.
§3
DZIERŻAWA SYSTEMÓW PABX
1. Podstawowe wymagania dotyczące dzierżawionych systemów PABX:
1) zdalny nadzór i administracja;
2) ilość portów wewnętrznych – w zależności od lokalizacji (wg załącznika nr 1
do umowy);
3) ilość kanałów i typ portów zewnętrznych – w zależności od lokalizacji (wg załącznika
nr 1 do umowy);
4) dopuszczalne typy portów zewnętrznych: PRA (30B+D), BRA (2B+D), POTS;
5) zapewnienie transmisji dla faksu dla połączeń przychodzących i wychodzących;
6) centralna książka telefoniczna dostępna z cyfrowych aparatów systemowych;
7) zasilanie awaryjne na minimum 2 godziny pracy;
8) zapowiedzi słowne;
9) możliwość rejestracji i archiwizacji połączeń telefonicznych przez okres co najmniej
6 miesięcy;
10) możliwość wysyłania na linie zewnętrzne, z aparatów systemowych, cyfr w kodzie
DTMF oraz sygnały FLASH - ze wszystkich aparatów;
11) możliwości przesyłania faksów, transmisji modemowej analogowej oraz 64 K-DATA
w celu konfiguracji centrali telefonicznej dla Zamawiającego;
12) możliwość przenoszenia (w tym na dowolny numer zewnętrzny w ramach
przyznanych uprawnień), zawieszania, przechwytywania wywołań;
13) połączenie konferencyjne;
14) dowolna numeracja wewnętrzna, co najmniej w zakresie od 3 do 4 cyfr;
15) bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych, które mają przydzielone numery
„miejskie";
16) połączenie wewnętrzne pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego powinny odbywać się
z wykorzystaniem rzeczywistej numeracji wewnętrznej (Zamawiający nie dopuszcza
możliwości stosowania nakładek);
17) możliwość przełączenia rozmów pomiędzy numerami wewnętrznymi;
18) pełna taryfikacja rozmów z bilingiem i rozliczeniem dla poszczególnych abonentów
wewnętrznych lub ich grup oraz możliwość przetwarzania tych danych w innych
aplikacjach (np. eksport do jednego z formatów *.xls; *.csv; *.txt); Wykonawca
zapewni taryfikator z taryfami przydzielonymi Zamawiającemu, centrala powinna być
wyposażona w bufor nielotnej pamięci rejestracji danych o połączeniach (minimum
50.000 rekordów) zintegrowany z centralą lub zewnętrzny, zapewniający pracę
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

również przy zaniku zasilania sieciowego (230V). Taryfikacja i biling będące
funkcjami systemu PABX powinny być niezależne od taryfikacji i bilingu operatora;
definiowanie uprawnień dla grup abonentów;
zlecanie zestawienia połączenia wewnętrznego lub zewnętrznego, gdy numer jest
zajęty;
dostęp Zamawiającego do modułu bilingowego (bufor, oprogramowanie);
dokumentacja centrali i aparatów systemowych musi być w języku polskim;
w okresie dzierżawy nowe wersje oprogramowania wszystkich urządzeń centrali będą
dostarczane i instalowane w ramach umowy;
wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać wymagane dokumenty
dopuszczające do eksploatacji;
IVR – min. 3 poziomowe drzewo.

§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa będzie obowiązywać na czas określony, tj. okres 24 miesięcy liczony od dnia
27.10.2018 r. do dnia 26.10.2020 r.
2. W dniu zakończenia umowy lub w przypadku, gdy wypłacona kwota wynagrodzenia
osiągnie wartość maksymalnego wynagrodzenie Wykonawcy wynikającego z tytułu
realizacji
przedmiotu
umowy,
Wykonawca
przestanie
świadczyć
usługi
telekomunikacyjne, a umowa wygaśnie bez możliwości jej przekształcenia na czas
nieokreślony.
§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z tytułu realizacji przedmiotu
umowy, określonego w § 1, nie przekroczy:
kwoty ................... pln netto (słownie złotych:..........................................................);
kwoty ................... pln brutto (słownie złotych:..........................................................)
stawka VAT 23%.
2. Wartość, określona w ust. 1 może ulec zmianie, w tym zwiększeniu, w sytuacji
gdy faktyczne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy będą inne,
w tym większe niż zakładane i Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia środków
finansowych przeznaczonych na przedmiot umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy będzie finansowany ze środków
finansowych, zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 –
2020, według następującego podziału klasyfikacji budżetowej (dział / rozdział / paragraf):
1) rok budżetowy 2018 (suma opłat: ............... pln brutto):
a) 852 / 85219 / 4360 – ...... pln brutto,
b) 853 / 85324 / 4360 – ...... pln brutto,
c) 852 / 85203 / 4360 – ...... pln brutto,
2) rok budżetowy 2019 (suma opłat: ............... pln brutto):
3) rok budżetowy 2020 (suma opłat: ............... pln brutto):
4. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Wykonawcy.
5. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
6. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadające wartości usług telekomunikacyjnych zrealizowanych
w danym okresie rozliczeniowym, obliczone na podstawie cen jednostkowych brutto,
określonych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy –
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„Formularzem cenowym”. Wszystkie pozostałe ceny usług, niewymienione w załączniku
nr 2 do niniejszej umowy, świadczone będą zgodnie z aktualnym cennikiem usług
telekomunikacyjnych obowiązującym w sieci Wykonawcy. Oficjalny cennik dla klientów
biznesowych w ofercie publicznej Wykonawcy stanowić będzie załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
7. W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązuje się nie naliczać opłat za
połączenia, których cena nie jest zawarta w formularzu cenowym wyższych niż ceny
oferowane przez Wykonawcę w ofercie publicznej dla klientów biznesowych. Pod
pojęciem podmiot biznesowy należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność
gospodarczą. Pojęcie nie obejmuje klientów indywidualnych, z którymi Wykonawcy
zawierają umowy konsumenckie.
8. W przypadku świadczenia usług objętych przedmiotem umowy przez niepełny okres
rozliczeniowy, miesięczną wysokość abonamentu ustala się w wysokości 1/30 opłaty
abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki podatku VAT wskazanej w umowie,
w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Nie powoduje to zmian cen netto wskazanych w umowie.
10. Wykonawca dostarczy za każdy okres rozliczeniowy, bezpłatnie pełne zestawienie
bilingowe tzn. wykaz zrealizowanych połączeń zawierający informację o numerze
inicjującym połączenie (numer A), numerze wybieranym (numer B), godzinę, datę
połączenia, czas trwania połączenia wraz z rzeczywistymi kosztami. Zamawiający
wymaga udostępniania tych informacji poprzez stronę www dedykowaną dla obsługi
konta Zamawiającego lub formą elektroniczną (np. przesłanie pliku emailem) nie później
niż w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
11. W przypadku naliczenia opłat abonamentowych za usługi telekomunikacyjne, płatność
będzie dokonywana miesięcznie z góry, w terminie 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę
w treści faktury VAT. Natomiast płatność za usługi telekomunikacyjne wykonane poza
abonamentem, będzie dokonywana z dołu w danym okresie rozliczeniowym.
12. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli wpływ środków na rachunek
bankowy Wykonawcy nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. W przypadku
niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca naliczał podatek VAT od sumarycznej wartości
zdarzeń w konkretnej usłudze, zgodnie z wystawianą fakturą VAT.
14. Każda faktura VAT wystawiona za zrealizowaną usługę powinna zawierać między innymi
następujące dane:
1) adres nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
NIP 573-274-58-83;
2) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności;
4) okres rozliczeniowy, za jaki przysługuje należność;
5) należność za abonamenty, płatne „z góry”;
6) należność za połączenie nie objęte abonamentem, płatne „z dołu”.
15. W przypadku, gdy faktura VAT nie będzie posiadać danych określonych w ust. 14,
Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty do czasu wyjaśnienia kwestionowanej
treści faktury i otrzymania stosownej faktury korygującej, na podstawie reklamacji. Termin
zapłaty, o którym mowa w ust. 11 będzie liczony od daty wpływu faktury korygującej
do Zamawiającego.
16. W przypadku faktury korygującej skutkującej zmniejszeniem należności na rzecz
Wykonawcy, kwota faktury pierwotnej zostanie pomniejszona o należność wynikającą
z faktury korygującej. Jeśli Zamawiający dokona płatności wynikającej z faktury
pierwotnej, przed dokonaniem pomniejszenia należności wynikającej z faktury

W Z Ó R U M O W Y (załącznik nr 6)
Strona 5 z 8

korygującej, kwota stanowiąca różnicę pomiędzy w/w fakturami zostanie odliczona
od faktury VAT wystawionej za kolejny okres rozliczeniowy.
17. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w okresie
obowiązywania umowy w całości kwoty wartości umowy określonej w ust. 1.
§6
WSPARCIE TECHNICZNE, ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ STRON
1. Wykonawca wyznacza opiekuna biznesowego w zakresie sprzedaży usług i wsparcia
technicznego dla Zamawiającego w osobie: .................................., tel. ...........................,
e-mail: ...................................
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w zakresie
realizacji umowy, będzie .........................., tel............................, e-mail: ............................
3. Stronom umowy przysługuje uprawnienie do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2.
O dokonaniu zmiany Strona powiadomi drugą Stronę na piśmie w terminie do 3 dni
roboczych od dokonania zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§7
USUWANIE AWARII
1. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca musi w terminie 8 godzin od zgłoszenia
(telefonicznego lub e-mailem) podjąć działania prowadzące do jej usunięcia
z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nastąpi w godz. 7.30-18.00. Przywrócenie łączności musi
nastąpić w czasie 24 godzin od zgłoszenia. Określony czas dotyczy dni roboczych,
tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Usuwanie awarii w przypadku, gdy zgłoszenie przyjęte będzie po godz. 18.00
w przeddzień dni wolnych od pracy odbywać się będzie zgodnie ust. 1 niniejszego
paragrafu następnego dnia roboczego.
3. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej klęskami żywiołowymi termin ten będzie
ustalany indywidualnie.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§8
KARY UMOWNE
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci
Zmawiającemu karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej nominalnej wartości
umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1.
W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usługi z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,02 % maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto, określonej w § 5
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych
w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
stanowiących przedmiot umowy w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej.
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone
na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej.
Naliczone w wyniku postępowania reklamacyjnego kary umowne nie będą potrącane
przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Rozliczenie kar
umownych następować będzie każdorazowo na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Zamawiającego.
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7. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu
nie przekroczy 20 % maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto, określonej w § 5
ust. 1.
8. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, łączna wysokość odszkodowania
wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.
9. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też w przypadku zawarcia obopólnego
porozumienia rekompensującego skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Wykonawca będzie wykazywał działanie siły wyższej w procesie reklamacyjnym.

1.

2.

3.
4.

§9
ROZWIĄZANIE UMOWY
Zamawiający może rozwiązać umowę przed upływem terminu na jaki została zawarta,
ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie
w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej
do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają
w tym przypadku zastosowania a Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
Zamawiający może rozwiązać umowę przed upływem terminu na jaki została zawarta,
ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług
telekomunikacyjnych jest dłuższa niż 10 dni i nie wynika to z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji jeżeli przerwa taka i niemożliwość
jej usunięcia spowodowana jest działaniem siły wyższej lub gdy przerwy w świadczeniu
usług telekomunikacyjnych powtarzają się z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ustępach poprzedzających następuje na skutek
pisemnego oświadczenia woli złożonego przez Zamawiającego.
W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres, w którym świadczył na rzecz
Zamawiającego usługi telekomunikacyjne.
§ 10
ZMIANY UMOWY
umowy wymagają

1. Wszelkie zmiany niniejszej
formy pisemnej pod rygorem
ich nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian 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 przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany stawki, o której mowa w ust. 2, Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości
stawki podatku od towarów i usług, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają wyżej wymienione zmiany.
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Zmiana stawek następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu
do umowy.
4. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia przekazywane będą na piśmie na adres każdej
ze Stron podany w niniejszej umowie lub inny dostępny adres wskazany w piśmie
skierowanym do drugiej Strony. W razie zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron,
pisma doręczone na dotychczasowy adres wywołują skutek, jeżeli druga Strona
nie została pisemnie powiadomiona o zmianie adresu.
§ 11
SPORY
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 30 dni
od chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikające z niniejszej umowy,
z wyłączeniem wymagalnych należności pieniężnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wykonawcy oraz cennika Wykonawcy
w zakresie usług nieokreślonych w „Formularzu cenowym”.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla
każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Parametry techniczne – załącznik nr 1 do umowy;
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do umowy;
3) Cennik dla klientów biznesowych w ofercie publicznej Wykonawcy – załącznik nr 3
do umowy;
4) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wykonawcy – załącznik nr 4
do umowy

ZAMAWIAJĄCY
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