
Załacznik do siwz nr 5

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Na każde z zadań zostanie podpisana odrębna umowa.

2. Zamawiający we wszystkich  podanych lokalizacjach  posiada  własne  urządzenia  teletransmisyjne,  do  których 

należy przyłączyć wyspecyfikowanie w Tabeli nr 1- załacznik do siwz nr 6 łącza 

3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dokona agregacji łączy cyfrowych w poszczególnych punktach sieci 

Zamawiającego, zgodnie z Tabelą nr 2 – załacznik do siwz nr 7.

4. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

szczegółowy harmonogram uruchamiania łączy w relacjach wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

a) Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania od Wykonawcy harmonogramu dokona jego akceptacji

b)  W przypadku  braku  akceptacji  harmonogramu przez  Zamawiającego,  Wykonawca dokona poprawek w ciągu 

1 dnia roboczego.

5. Wykonawca zestawi i uruchomi wszystkie łącza objęte umową w terminie zawartym w tabeli nr 1 - załącznik do 

siwz nr 6. 

6. Wykonawca  w  ramach  oferty  cenowej  zapewni  przyłącze  do  poszczególnych  węzłów  teleinformatycznych 

Zamawiającego (wg tabeli nr 1- załącznik do siwz nr 6 )

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach przed złożeniem 

ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy możliwość zmiany przepływności łącza. Zasady oraz  

warunki  zmiany  przepływności  muszą  być  określone  w  sporządzonym  w  formie  pisemnej  oraz  podpisanym 

obustronnie Aneksie do Umowy.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  w  trakcie  realizacji  umowy możliwość  zmiany  lokalizacji  świadczenia  usługi 

w  przypadku  przeniesienia  siedziby jednostki  organizacyjnej  Zamawiającego.  Zasady oraz  warunki  przeniesienia 

usługi muszą być określone w sporządzonym w formie pisemnej oraz podpisanym obustronnie Aneksie do Umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy możliwość zmniejszenia ilości dzierżawionych łączy 

z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku likwidacji siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w ramach umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, które zamieszczane są na stronie internetowej UKE.

12. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dane  teleadresowe  niezbędne  do  zgłaszania  awarii  tj.:  numer 

zgłoszeniowy, nr faksu, adres i osoby upoważnione do kontaktu z Zamawiającym.

13. Wykonawca przekaże Zamawiającymi dane teleadresowe niezbędne do prowadzenia korespondencji dotyczącej 

świadczonych w ramach Umowy usług, np.: zgłaszania reklamacji.

14. Po upływie terminu obowiązującej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania urządzeń w ciągu 

7 dni.
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