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Umowa nr ………………….. 
 

Zawarta w dniu ………………roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 

 

Miastem Piotrków Trybunalski  
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10 

reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………. 

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym” 
a 

firmą  

zarejestrowaną w ……., pod nr KRS ………….., NIP: ……………., Regon: ………… 
reprezentowaną przez: 

 
zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”. 

 

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dzierżawę łączy światłowodowych wraz z urządzeniami do zestawienia połączenia 

i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści: 
 

§ 1 

Na potrzeby realizacji niniejszej umowy, Strony określają definicje następujących pojęć: 
1) awaria - usterka uniemożliwiająca korzystanie przez Zamawiającego z zestawionego połączenia wynikająca 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) dni robocze – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; 

3) łącze – połączenie teleinformatyczne, wraz z koniecznym sprzętem i oprogramowaniem; 
4) sieć lokalna – całość funkcjonujących u Zamawiającego urządzeń komputerowych i oprogramowania, w 

tym sieci komputerowe LAN i WAN, serwery, dedykowane stacje robocze, drukarki wraz z oprogramowaniem 

systemowym, bazodanowym; 
5) Zamawiający – Miasto Piotrków Trybunalski; 

6) punkt A - punkt doprowadzenia światłowodu mieści się przy Pasaż Rudowskiego 10, piętro … , 
pomieszczenie nr… 

7) punkt B - punkt doprowadzenia światłowodu mieszczący się przy ul. Szkolna 28, piętro…, pomieszczenie nr 

…, 
8) punkt C - punkt doprowadzenia światłowodu mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 16a, piętro…, 

pomieszczenie nr …, 
9) punkt D - punkt doprowadzenia światłowodu mieszczący się przy ul. Farna 8, piętro…, pomieszczenie nr …, 

10) punkt E - punkt doprowadzenia światłowodu mieszczący się przy ul. Słowackiego 19, piętro…, 
pomieszczenie nr …, 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zestawienie relacji w postaci punkt A - punkt B – punkt C – punkt D – punkt E 
zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy wraz z 

wyposażeniem, opisanym załączniku nr … do umowy i wydzierżawienie go Zamawiającemu. 
2. Wykonawca oświadcza, że ma prawo do oferowania usług związanych z łączem będącym przedmiotem niniejszej 

umowy. 

§ 3 
1. Uruchomienie łącza nastąpi w terminie ……. dni od podpisania umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy uruchomieniu oraz realizacji umowy 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia ciągłości i pełnej sprawności połączenia w ramach przedmiotu umowy, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa przepływu informacji w ramach przedmiotu umowy,  
3) wykonywania kopii zapasowych na zewnętrznym nośniku danych ustawień sprzętu aktywnego sieci,  

4) 24-godzinnego czasu reakcji na zgłoszoną awarię, 
5) usunięcia przyczyny awarii, 

a) jeśli wina leży po stronie wykonawcy - w terminie 1 dnia roboczego; 
b) jeśli wina nie leży po stronie wykonawcy - w terminie ustalonym przez Strony. 

4. Zamawiający prześle zgłoszenie o awarii, wymagające reakcji serwisu, w formie listu elektronicznego na adres 

Wykonawcy: .......@................ 
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§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sprzęt, opisany w Załączniku nr … do umowy, do 

korzystania przez okres …….. miesięcy obowiązywania niniejszej umowy. W/w sprzęt zostanie przekazany 

Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten powinien zawierać nazwę i rodzaj 
asortymentu, cenę jednostkową brutto, ilość oraz ogólną wartość brutto depozytu.  

 
§ 5 

 
1. Czynsz miesięczny w wysokości ………. zł netto plus stawka podatku VAT 23% płatny będzie z dołu po każdym 

zakończonym miesiącu realizacji umowy, w terminie 21 dni, od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za moment zapłaty strony uznają 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Ogólna wartość brutto umowy wynosi: ………. PLN (słownie: …………). 
3. W przypadku wejścia w życie właściwej dyrektywy unijnej Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą 

elektroniczną. 

§ 6 
1. W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych 00/100) za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w realizacji naprawy, o której 
mowa w § 3 ust. 4, 5. 

2. W przypadku niewykonania usługi w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną w wysokości 0,3% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości brutto umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna 

w wysokości 20% wartości niezrealizowanej usługi. 
4. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr …………………………………………………, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty kary oraz określeniu jej wysokości, terminu zapłaty oraz tytułu 
obciążenia w postaci noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur VAT (wynikających ze zobowiązań wobec 

Wykonawcy). 
6. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający będzie upoważniony do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela 
Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 8 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres …. miesięcy, tj. od ………… roku do ……………. roku. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności: 

a) świadczone przez Wykonawcę dostawy istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co 

uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany, 
2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia 

uchybień, o których mowa w ust. 2. 
§ 9 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy 
i odnoszące się do drugiej Strony.  

2. Strony mają jednak prawo do publicznego informowania o fakcie zawarcia umowy, a także do zamieszczania 

ogólnej informacji dotyczącej przedmiotu umowy w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym także 
na swoich stronach internetowych.  

3. Obowiązek zachowania poufności informacji obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez Strony, jak również 
osoby trzecie, które otrzymały informacje poufne w związku z łączącymi je z daną Stroną kontaktami.  

4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

5. Zakaz udostępnienia określonych informacji nie obejmuje obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów 
regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi oraz innych przypadków, w których Strony obowiązane będą 

do udostępnienia tych informacji na podstawie: 
- bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 

- decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp.; 
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- a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym, audytorom, kancelariom prawnym oraz 
innym podmiotom w przypadku, gdy udostępnienie danej informacji ma na celu ochronę interesów jednej ze Stron. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 10 
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji 

zmiany obowiązujących przepisów prawa (w tym również zmiany stawki podatku VAT) oraz zmiany rozwiązań 
technicznych i/lub technologicznych wykonania usługi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć wraz z wnioskiem o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.  
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy i nieuzgodnienia wspólnego stanowiska przez Strony, 

właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


