Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

UMOWA NR … / …
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu … 2018 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa) adres: ul.
Nowogrodzka 47a, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, działającym na
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017
r. poz. 1447 ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Piotra Zerhau – Dyrektora Działu Systemów Informatycznych w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 62/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym PESEL: ………………………………., legitymującą/legitymującym się
dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez: …………………., ważnym do:
…………………………,

prowadzącą/prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą

„…………………………………….”, przy ul. ………………………….. w………………………
(…-…), posiadającą/posiadającą NIP: ………………….. oraz REGON: ………………………..,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, działającą/działającym osobiście,

lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., (…-…)
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
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przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod

numerem

KRS:

…………,

posiadającą

NIP:

………………….

oraz

REGON:

…………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną
dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osoba „Stroną.”
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).
Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie
zostało odwołane a jego treść nie uległa zmianie.

§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie i instalacja dedykowanego łącza światłowodowego tzw.
„ciemne włókno światłowodowe” do stałej transmisji danych pomiędzy budynkiem przy ul.
Nowogrodzkiej 47a oraz budynkiem przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie (dalej jako:
„Usługa”) oraz oddanie przez Wykonawcę w dzierżawę Zamawiającemu wykonanych łączy
światłowodowych, na zasadach opisanych w Umowie (dalej łącznie jako: „Przedmiot
Umowy”). Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Usługi mają także
zastosowanie do każdego z poszczególnych i pojedynczych łączy, a także do ich części
składowych.

2.

Szczegółowy opis, ilość oraz wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy zawiera zapytanie ofertowe z dnia …………, którego kopia stanowi Załącznik nr 3
(dalej jako: „Zapytanie ofertowe”) do Umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia
……………………… r., której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako: „Oferta").
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3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z Ofertą, w terminie nie później niż
……………. dni od daty zawarcia Umowy dla pierwszej drogi kablowej oraz w terminie nie
później niż do ……… dni od daty zawarcia Umowy dla drugiej drogi kablowej.

4.

Okres dzierżawy w przypadku pierwszej drogi kablowej wynosi ….1 oraz 36 miesięcy dla
drugiej drogi kablowej od daty podpisania przez Strony Protokołu zbiorczego, z zastrzeżeniem
ust. 5.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów dzierżawy, o których mowa w
ust. 4, o kolejne 6 (sześć) miesięcy, przy zachowaniu miesięcznego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu czynszu dzierżawy płatnego na zasadach i w wysokości wskazanej w § 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy.

6.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do wykonania wszystkich obowiązków z niej
wynikających.

§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, w tym Zapytaniem ofertowym i Ofertą,
swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności;

3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zapewnia, że dostarczona Usługa, objęta Przedmiotem Umowy, jest najwyższej
jakości i funkcjonalności, wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz zgodna z
wymogami określonymi w Ofercie oraz Zapytaniu ofertowym.

3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczona Usługa, objęta Przedmiotem Umowy, jest zgodna z
wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji łączy i urządzeń wykorzystywanych do realizacji
Umowy w ramach miesięcznej opłaty z tytułu czynszu dzierżawy pierwszej i drugiej drogi
kablowej, wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy.

1

Faktyczna ilość miesięcy dzierżawy pierwszego łącza wynosić będzie nie mniej niż 36 i nie więcej niż 40 miesięcy, i
uzależniona będzie od terminu faktycznego uruchomienia drugiego łącza.
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§ 3.
1.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy osobiście.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca chce powierzyć do realizacji Przedmiot Umowy w części
innemu podmiotowi, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego,
w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.

Wykonawca może powierzyć do realizacji Przedmiot Umowy w części innemu podmiotowi,
jeżeli Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 2, wyrazi
zgodę lub w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o której mowa
w ust. 2, nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej (decyduje data nadania sprzeciwu).

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów, którym
powierzył realizację Przedmiot Umowy w części lub którymi posługuje się przy realizacji
Umowy.
§ 4.

1.

W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po wykonaniu i instalacji każdej z dwóch dróg
kablowych, w ramach Usługi, w terminach określonych w § 1 ust. 3 Umowy, osoby o których
mowa w § 12 ust. 3 Umowy podpiszą protokoły odbioru cząstkowe, których wzór stanowi
Załącznik nr 5a do Umowy (dalej jako: „Protokoły cząstkowe”). Po sporządzeniu Protokołów
cząstkowych, podpisany przez osoby o których mowa w § 12 ust. 3 Umowy zostanie zbiorczy
protokół odbiorów, którego wzór stanowi Załącznik nr 5b do Umowy (dalej jako: „Protokół
zbiorczy”).

2.

Protokoły cząstkowe i Protokół zbiorczy powinny zawierać w szczególności:

1)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

2)

wskazanie Umowy;

3)

stwierdzenie należytego wykonania Usługi (przy czym stwierdzenie takie nie wyklucza
realizowania przez Zamawiającego w okresie późniejszym wynikających z Umowy lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, związanych z ujawnieniem się
faktu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym w szczególności związanych
z ujawnieniem się wad Usługi, objętej Przedmiotem Umowy) albo określenie, w jakim zakresie
Usługa nie została wykonana wraz ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;

4)

datę sporządzenia;

5)

podpisy osób upoważnionych do odbioru Usługi.
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3.

W przypadku stwierdzenia w Protokole zbiorczym nienależytego wykonania Usługi lub jej
niewykonania w całym zakresie, zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w
ciągu 3 dni roboczych do udzielenia stosownych wyjaśnień, usunięcia wad lub uwzględnienia
zgłoszonych zastrzeżeń. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia
przekazania Protokołu zbiorczego z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 12 ust. 3
pkt 2 Umowy.

4.

Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania i instalacji Usługi, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, zostanie wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnej,
zgodnej z Umową, wolnej od wad Usługi i będzie płatna na podstawie faktury VAT, o której
mowa w § 5 ust. 4 Umowy, wystawionej po podpisaniu przez Strony Protokołu zbiorczego bez
zastrzeżeń.

5.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, niekompletności lub nieodpowiedniej jakości
wykonanej Usługi już po podpisaniu Protokołu zbiorczego, Zamawiający prześle reklamację
na podany przez Wykonawcę w § 12 ust. 1 Umowy, adres e-mail nie później niż w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o istniejących
niezgodnościach. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez poprawę jakości wykonanej Usługi,
wymianę elementów lub dostarczenie brakujących elementów związanych z realizacją Usługi,
na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy)
i ryzyko.
§ 5.

1.

Z tytułu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

1)

…………

(słownie: …………….) złotych netto z tytułu wykonania i instalacji Usługi,

powiększone o należny podatek od towarów i usług, tj. ………….. (słownie:
………………………..) złotych brutto,
2)

………… (słownie: …………….) złotych netto miesięcznie z tytułu czynszu dzierżawy
pierwszej drogi kablowej - (opłata abonamentowa) powiększone o należny podatek od towarów
i usług, tj. ………….. (słownie: ………………………..) złotych brutto.

3)

………… (słownie: …………….) złotych netto miesięcznie z tytułu czynszu dzierżawy
drugiej drogi kablowej - (opłata abonamentowa) powiększone o należny podatek od towarów i
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usług, tj. ………….. (słownie: ………………………..) złotych brutto.

2.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty ……. (słownie: ……….)
złotych netto, powiększonej o kwotę należnego podatku od towarów i usług, tj. w kwoty ……..
(słownie:……..) złotych brutto.

3.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 2, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że wynagrodzenie to
pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy.

4.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej i doręczonej drogą elektroniczną na adres mail: faktury-dsi@ncbr.gov.pl
Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po prawidłowym
wykonaniu Usługi oraz po podpisaniu Protokołu zbiorczego bez zastrzeżeń. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 pkt 2 i 3, płatne jest w okresach miesięcznych z dołu,
na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej drogą elektroniczną na adres mail: fakturydsi@ncbr.gov.pl Zamawiającemu faktury VAT do 5 (piątego) dnia kolejnego miesiąca
kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 6.

1.

Na dostarczoną Usługę Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36
(trzydziestu sześciu) miesięcy, liczonych od dnia podpisania Protokołu zbiorczego.

2.

Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca gwarantuje usługę o dostępności miesięcznej
na poziomie nie mniejszym niż 99%.

3.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad
łącz światłowodowych oraz zainstalowanego osprzętu, w ramach wykonania Usługi, objętej
Przedmiotem Umowy, poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy.

4.

Wykonawca zapewni możliwości zgłaszania przez Zamawiającego wadliwego działania Usługi
w trybie 24/7/365.
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5.

W przypadku ujawnienia się jakiejkolwiek wady Usługi, objętej Przedmiotem Umowy, w
okresie gwarancji, Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy zgodnie z
uzgodnionym sposobem/kanałem komunikacji, wskazanym w Załączniku nr 6 do Umowy.
Wykonawca usunie zgłoszoną wadę na własny koszt i ryzyko w terminie do 24 (dwadzieścia
cztery) godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

6.

Wykonawca podejmie rekcję nie później niż 4 (cztery) godziny od chwili zgłoszenia i przystąpi
niezwłocznie do naprawy.

7.

Wykonawca w czasie udzielonej gwarancji zobowiązuje się, o ile uzna to za konieczne do
przeprowadzenia we własnym zakresie wymaganych konserwacji i przeglądów prewencyjnych
łącza światłowodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości transmisji danych. W razie
konieczności, Zamawiający po ustaleniu terminu prac, udostępni pomieszczenia na czas ich
przeprowadzania.

8.

W przypadku przekroczenia terminu reakcji lub, w którym powinno nastąpić usunięcie wady,
o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w §
7 ust. 2 Umowy.
§ 7.

1.

W razie niewykonania Umowy albo jakiejkolwiek jej części przez Wykonawcę oraz w razie
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

2.

W razie nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z
Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2%
kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każde naruszenie, przy czym
w przypadku opóźnienia z tytułu niezachowania któregokolwiek z terminów wynikających z
Umowy, w tym z Zapytania ofertowego oraz Oferty Wykonawcy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2 Umowy, odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień/godzinę opóźnienia.

3.

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności:

1)

wykonanie Przedmiotu Umowy wadliwego, nienależytej jakości, w niewłaściwej ilości lub z
naruszeniem wynikających z Umowy terminów;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym Zapytania
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ofertowego oraz Oferty.
4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego, była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.

5.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar
umownych.
§ 8.

1.

Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku, gdy:

1)

Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia Umowy i
mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń,
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego – w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;

2)

Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian prawnoorganizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie 30 (trzydziestu)
dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

3)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego – w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

4)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty – w
terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

5)

podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu – w
terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

6)

wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację Umowy
niemożliwą lub niecelową – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach.
2.

W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od
Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez
Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, tj. gdy pomimo
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający
zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie
Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość, tj. nie obejmuje Umowy w części, w
której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. W przypadku wystąpienia wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych.

4.

Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiający przez cały okres obowiązywania
Umowy.

5.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 9.

1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
Zamawiającego, otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy,

w tym

przekazywane przez Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je
bezpośrednio od Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiającym, pracowników lub
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współpracowników Zamawiającego), wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku,
znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także
wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Zamawiającemu, zwane dalej
„Informacjami". Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, niezależnie od przyczyny, bezterminowo.
2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy
oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5. Informacje otrzymane od Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.
§ 10.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w czasie realizacji
Przedmiotu Umowy, zarówno w mieniu Zamawiającego, jak i osób trzecich, w tym w
pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Zamawiającego, a także pomieszczeniach i
częściach wspólnych budynku należących do osób trzecich oraz innych miejscach zajętych
przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego,
w graniach określonych przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, z wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie.

2.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
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………...
3.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust.
2 przez cały okres obowiązywania umowy.
§ 11.

1.

Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych i wad
fizycznych.

2.

Strony oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Usługi
zostaje przedłużona do 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym Zamawiający
dowiedział się o istnieniu wady.

3.

W przypadku stwierdzenia wady Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany w
terminie 15 (piętnastu) dni roboczych zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę, na adres
wskazany w komparycji Umowy i w razie potrzeby wezwać do udziału w sprawie.
§ 12.

1.

Dla celów koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli w osobach:

1)

ze strony Zamawiającego:
Pan: Paweł Nodzykowski tel.: +48 22 39 07 115, adres e-mail:
pawel.nodzykowski@ncbr.gov.pl;

2)

ze strony Wykonawcy:
Pan/ Pani: ……………………………………, tel.: ………………………., adres e-mail:
………………………………..;

2.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do
dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy) ani do
podpisania protokołu odbioru, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy – chyba że posiadają
odrębne pełnomocnictwo.

3.

Osobą uprawnioną do podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
jest:

1)

ze strony Zamawiającego:
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Pan Maciej Przybylski tel.: +48 22 39 07 115, adres e-mail: maciej.przybylski@ncbr.gov.pl;
2)

ze strony Wykonawcy:
Pan/ Pani: ……………………………………, tel.: ………………………., adres e-mail:
…………………………………

4.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron
§ 13.

1.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność
lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać
będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie
zostałaby zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w
którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

3.

Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić
do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia
negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji
obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

4.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie
będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
§ 14.

1.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażone na piśmie, pod rygorem nieważności.
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2.

Wszelki spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać
bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu
w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Dopuszczalne są wszelkie zmiany Umowy, które są korzystne dla Zamawiającego, oraz
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4
Umowy.

4.

Strony są uprawnione do zmiany Umowy m.in. w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1)

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2)

konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

5.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych,

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden)
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego.

7.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 – Zapytanie Ofertowe;
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4)

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia … r.

5)

Załącznik nr 5a – wzór Protokołu cząstkowego;

6)

Załącznik nr 5b – wzór Protokołu zbiorczego;

7)

Załącznik nr 6 – formularz kontaktowy.

Załącznik nr 5a

PROTOKÓŁ CZĄSTKOWY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

W dniu ………….. dokonano odbioru i przekazano przygotowane do eksploatacji łącze
światłowodowe

dla

potrzeb

transmisji

danych

Zamawiającego

pomiędzy

budynkami

Nowogrodzka 47a i Nowogrodzka 50 – zgodnie z przedmiotem umowy ………………….

z dnia ………………….
Dotyczy:
Pierwszej drogi kablowej / Drugiej drogi kablowej*
Opis i mapa trasy poza budynkami:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
DATA I PODPIS WYKONAWCY

…………………………………………………
DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 5b

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

W dniu ………….. dokonano odbioru wykonania przedmiotu umowy nr ……………
z dnia …………… .
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Przedmiot umowy został udostępniony w terminie i spełnia wszystkie jej założenia.
UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
W związku z podpisaniem niniejszego protokołu, przy jednoczesnym braku zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego z dn. …………… r. (zgodnie z zapisami ww. umowy) rozpocznie się okres
eksploatacyjny łącz światłowodowych oraz bieg terminu gwarancji

……………………………………………

…………………………………………………

DATA I PODPIS WYKONAWCY

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
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Załącznik nr 6 do Umowy
FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa firmy i Adres:
Adres do korespondencji:

Kontakt w sprawie płatności:
Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail:
KONTAKT TECHNICZNY: KIEROWANIE INFORMACJI O PRACACH PLANOWYCH, PRZERWACH TECHNICZNYCH
Kontakt techniczny:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY
Nazwa firmy i Adres:
Adres do korespondencji:
Kontakt: zamówienia / modyfikacja
usług / billingi / zgłoszenia usterek
itp.
Adres e-mail:
Kontakt: zgłoszenia usterek
24/7/365

Adres e-mail:

Kontakt w sprawie płatności:

Adres e-mail:

Opiekun handlowy:

Adres e-mail:

