Projekt umowy
Umowa Nr
/DRG/D/11
o świadczenie usług telekomunikacyjnych
w ramach telefonii komórkowej.
Zawarta dnia ………….. 2011 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy
Zamawiającym Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, posiadającym numer NIP: 771-000-20-211
i REGON: 000655764 zwanym dalej Abonentem, reprezentowanym przez:
Pana Bogdana Munika – Sekretarza Miasta
a
Wykonawcą ,
...........................................................................................................................zwaną
dalej Operatorem reprezentowaną przez:
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Zamówienia udzielono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r., Nr 113 poz. 759 , z późn.
zmianami).
§ 1.Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych (z wyłączeniem
dostaw aparatów telefonicznych) w ramach telefonii komórkowej, na terenie całego
kraju jak również UE i poza nią na rzecz Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
polegających na:
- jednorazowym przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego
numerów telefonów komórkowych w łącznej liczbie 30 sztuk, zgodnie z SIWZ.
2.Świadczone w ramach niniejszej umowy usługi telekomunikacyjne będą
obejmowały:
a) krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
b) krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii stacjonarnych,
c) krajową transmisję danych SMS do wszystkich sieci,
d) realizację przez Wykonawcę, bez ograniczeń krajowych połączeń głosowych
pomiędzy istniejącymi w sieci aktywacjami Zamawiającego,
e) wszystkie pozostałe rodzaje usług, świadczone przez Wykonawcę zgodnie
z Regulaminem Operatora, będącego integralną częścią niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:
a) stałą stawkę za 1 minutę połączenia głosowego, niezależnie od pory i dnia
tygodnia,
b) jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację
połączenia,
c) ciągłe świadczenie usług telekomunikacyjnych bez przerwy na przełączenie
numerów telefonicznych do nowego operatora,
d) zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej,
e) dostarczanie na pisemne żądanie Zamawiającego szczegółowego wykazu
wykonywanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych,

4.Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych
realizowanych na podstawie niniejszej umowy zostaną określone w przedstawionym
przez Wykonawcę i uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, wydanym na podstawie ustawy Prawo
Telekomunikacyjne.
5. Regulamin będzie wiązał Strony niniejszej umowy w zakresie, w jakim nie jest
sprzeczny z niniejszą umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo do uzyskania dostępu także do innych usług dodatkowych
określonym w Regulaminie Operatora.
7. Wykonawca oświadcza, że realizacja połączeń głosowych nie będzie realizowana
po łączach wykorzystujących protokół IP.
§ 2.Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
1.Wykonawca w ramach gwarancji , zapewni bezpłatne wymiany kart SIM.
2.Wykonawca zapewni Zamawiającemu biling numerów abonamentowych w formie
on-line z maks. 48 h opóźnieniem.
3.Biling elektroniczny należy kierować pod wskazany przez Zamawiającego adres
e-mail:m.kubera@piotrkow.pl
4. Wykonawca nie obciąży zamawiającego kosztami związanymi z przejęciem
dotychczasowej numeracji.
5. Operator zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej kwoty pakietu
z danego okresu rozliczeniowego na co najmniej kolejny okres rozliczeniowy.
6. Operator dokona blokady połączeń wychodzących na wskazane numery do
określonej kwoty.
§ 3.Termin obowiązywania umowy.
Termin realizacji usługi będącej przedmiotem umowy ustala się od dnia 01.01.2012 r.
do dnia 31.12.2013 r.
§ 4.Wartość umowy i zasady rozliczeń.
1. Za maksymalną wartość umowy uważa się kwotę netto..........(słownie
złotych:.........) PLN + należny podatek VAT w wysokości............(słownie
złotych: .............) co daje łączną kwotę brutto........................(słownie złotych:
...................)
2. W przypadku niewykorzystania całej powyższej kwoty brutto, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Maksymalna wartość brutto umowy określona w ustępie 1 może ulec
zwiększeniu w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
3. Ceny za poszczególne usługi telekomunikacyjne zawarte zostały w Załączniku
Nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
4. Ceny jednostkowe o których mowa w Załączniku Nr 1 są ustalone na okres
obowiązywania umowy i nie mogą ulec zwiększeniu. Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym
wykonywane były usługi telekomunikacyjne na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści
faktury VAT.
6. Wykonawca zobowiązany jest przesłać fakturę na adres: Miasto Piotrków
Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Pozostałe usługi telekomunikacyjne nie wymienione w Załączniku Nr 1 będą
rozliczane według zasad i cen zgodnych z Regulaminem Operatora, w ramach
wartości danego pakietu.
9. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność udzielenia zamówienia
dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać to dodatkowe
zamówienie, przy zachowaniu tych samych zasad i warunków (w tym
płatności) i stawek, nie większych niż w ofercie dołączonej do umowy.
10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w § 4ust. 1.
§ 5.Kary umowne /odszkodowanie
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za przerwy w świadczeniu usług objętych
niniejszą umową, karę umowną zgodną z regulaminem świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w
świadczeniu usług objętych niniejszą umową, karę umowną w wysokości 50 zł
brutto za każdą przejmowaną do swojej sieci, a nie uruchomioną na czas
aktywację.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia , na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przekraczającego wysokości, określone w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu.

§ 6.Zmiany umowy.
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 7.Postanowienia końcowe.
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłym na tle realizacji umowy
jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo Telekomunikacyjne oraz inne przepisy mające związek z
przedmiotem umowy.

4. Wykonawca do obsługi Zamawiającego wyznaczy opiekuna , którego dane
w postaci ; imienia, Nazwiska, telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz
adresu poczty e-mail, przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egz.
dla Wykonawcy, dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Załącznik Nr 1.

