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Istotne postanowienia umowy 

 
 

Umowa, zawarta w dniu ……… 20…. roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, 
posiadającym numer NIP: 771-27-98-771, reprezentowanym przez: 
………………… – ………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym,” 
a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………., reprezentowanym/ą przez: 
………………………….. – …………………………………………………. 
 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
 
W trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta 
została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi: 
a) dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych w relacji:  

L.p. Wyszczególnienie lokalizacji Interfejs 
zakończeń łącza 

Rodzaj 
łącza 

 
Przepustowość 
łącza 

1.  Relacja: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. 
Pasaż Rudowskiego 10 – Urząd Miasta w 

Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 
Ethernet 

Full 
Duplex 

24 Mb/s 

 
b) stałego dostępu do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w następujących 
siedzibach Zamawiającego: 

b1) lokalizacja Pasaż Rudowskiego 10, pok. 105 

 prędkość dla danych pobieranych (download) min. 4 Mb/s, 

 prędkość dla danych wysyłanych (upload) min. 4 Mb/s, 

 brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania, 

 CIR = EIR dla danych pobieranych jaki i wysyłanych. 
  

b2) lokalizacja ul. Słowackiego 19 , pok. ….. 

 przepustowość łącza do 1 Mb/s, 

 min. 5 statycznych adresów IP, 

 brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania 

 zakończenie łącza: Ethernet. 
 

b3) lokalizacja ul. Sienkiewicza 16A , pok. …… 

 przepustowość łącza do 1 Mb/s, 

 min. 1 statyczny adres IP, 

 brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania. 

 zakończenie łącza: Ethernet. 
c) zapewnienie abonentowi możliwości korzystania z protokołów VPN dla łącz z dostępem do Internetu 
dla wszystkich wskazanych lokalizacji 

 
zwane dalej „Usługami”. 
 
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do odbioru łączy jest …………….. . 
3. Strony sporządzą protokół odbioru. 
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4. Data podpisania protokołu odbioru jest terminem od którego Wykonawca będzie naliczał 
Zamawiającemu opłaty za świadczone Usługi zwane dalej „Abonamentem”. 

5. Strony ustalają, że koszt instalacji łączy jest wliczony w Abonament. 
 

§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
a) nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez 

Wykonawcę, 
b) zapewnić dostęp do swoich pomieszczeń, w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę pomiarów 

kontrolnych i podłączenia wszelkich urządzeń służących do realizacji Usługi, 
c) nie podejmować żadnych działań handlowych ani marketingowych, mających na celu dalsze 

odsprzedawanie dostarczonych przez Wykonawcę Usług. 
2. Z Usług, korzystać może tylko i wyłącznie Zamawiający. 
3. Łącza służące do realizacji Usług są własnością Wykonawcy. Zamawiający dzierżawi łącza przez 

okres trwania Umowy. Opłata za dzierżawę jest wliczona w Abonament. 
4. Z chwilą przekazania w posiadanie przedmiotu dzierżawy na Zamawiającego przechodzą korzyści i 

ciężary związane z łączami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty, uszkodzenia bądź 
kradzieży. 

5. W dniu rozwiązania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia łączy, w celu ich 
demontażu i odebrania przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zachowania prawidłowych parametrów łączy w ramach miesięcznej opłaty za przedmiot usługi, 

 bieżących kontroli działania łącza przez systemy utrzymania i nadzoru w celu zagwarantowania 
właściwych parametrów łączy i właściwej jakości pracy w sieci Wykonawcy, 

 informowania Zamawiającego o planowanych pracach mających bezpośredni wpływ na jakość 
świadczonej usługi z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych, 

 utajnienia i zakodowania danych przesyłanych łączem cyfrowym dzierżawionym na poziomie i w 
zakresie własnej sieci transmisyjnej. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu uszkodzeniami 
cyfrowych łączy teleinformatycznych spowodowanymi: 
a) uszkodzeniem lub wyłączeniem urządzeń należących do Zamawiającego zainstalowanych na 

zakończeniach łącza, 
b)  działaniami siły wyższej, to jest w szczególności: 

 działania sił przyrody o szczególnym, ponadprzeciętnym i nagłym nasileniu (np. opady 
deszczu powodujące powódź, burze, pożary), 

 działania wojenne, 

 zamieszki i rozruchy związane z niszczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 zarządzenia władz państwowych i samorządowych inne niż indywidualne decyzje dotyczące 
Wykonawcy związane z naruszeniem przez niego prawa, 

c) bezprawnymi działaniami osób trzecich, za które Wykonawca nie odpowiada, 
d) działaniami Zamawiającego lub osób, za które odpowiada Zamawiający. 

 
 

§ 3 
 

1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynosi według 
stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty: ……………………. zł brutto (słownie: 
……………………………… złotych …/100), w tym podatek VAT, …………. zł (słownie: 
……………………… złotych …./100) w tym miesięczny Abonament wynosi: 

1) za dzierżawę łącza cyfrowego: ……… zł brutto (słownie: ………………………. złotych) w tym 
|podatek VAT, ……….. zł (słownie: …………… złotych). 

2) za dostęp do sieci Internet w lokalizacji Pasaż Rudowskiego 10: ………. zł brutto (słownie: 
…….. złotych), w tym podatek VAT, …… zł (słownie : ……………………… złotych), 

3) za dostęp do sieci Internet w lokalizacji ul. Słowackiego 19: …….. zł brutto (słownie: 
……………………. złotych), w tym podatek VAT, ….. zł (słownie: ……………złotych). 

4) za dostęp do sieci Internet w lokalizacji ul. Sienkiewicza 16A: ……. zł brutto (słownie: 
………………. złotych), w tym podatek VAT, …… zł (słownie: ………… złotych). 
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2. W Abonamencie zawarte są wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego związane z 
realizacją Umowy. 

3. Strony ustalają, że termin płatności Abonamentu będzie wynosił 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 
przelewu Abonamentu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

6. Abonament naliczany będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych postanowień Umowy. 
 

§ 4 
 

1) Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.  
2) Strony mogą w każdym czasie i bez żadnej kary rozwiązać umowę respektując jednomiesięczny 

termin wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez drugą Stronę warunków niniejszej umowy lub w 
przypadku wyczerpania środków finansowych w budżecie Miasta przeznaczonych na to zadanie. 
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi mieć formę pisemną i wskazywać, które warunki umowy i w 
jaki sposób zostały naruszone. 

3) Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w przypadku: 
a) zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT. 
b) zwiększenia przepustowości oraz zmiany lokalizacji łączy w przypadku wystąpienia wymogów 

technicznych i organizacyjnych przy zachowaniu proporcjonalności stawek w złożonej ofercie. 
 

§ 5 
 

1. Awaria usługi to stan, w którym usługa nie zapewnia parametrów określonych w §1 ust. 1. 
2. W przypadku awarii łącza dzierżawionego cyfrowego oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet w 

siedzibie Zamawiającego Pasaż Rudowskiego 10, strony ustalają czas reakcji serwisu od momentu 
zgłoszenia drogą telefoniczną na numer: …………… i potwierdzone w ciągu 1 godziny na numer faxu: 
………………..: 

a) w dni powszednie między godziną 8.00-18.00 do 1 godziny, przy czasie usunięcia awarii max. 
4 godziny, 

b) w dni powszednie miedzy godziną 18.00-8.00 do 3 godzin, przy czasie usunięcia awarii max. 
10 godzin, 

c) w soboty i niedziele do 5 godzin, przy czasie usunięcia awarii max. 12 godzin. 
 
 

§ 6 
 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się : 
a) z czasem reakcji serwisu określonym w § 5 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

 
§ 7 

Doręczenia listami poleconymi na adresy wskazane na wstępie umowy lub adresy podane pisemnie przez 
przedstawicieli stron uznaje się za skuteczne z dniem, w którym adresat miał możliwość zapoznania się z 
treścią korespondencji. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 10 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać  
w drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji. 

2. Właściwym do rozstrzygania nierozwiązanych sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny, 
właściwy dla miejsca zawarcia Umowy. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 
 


