
Załącznik nr 5.2 do siwz 
Egz. nr .... 

ZZ-2380-42/18 

PROJEKT UMOWY 
 

U M O W A ZZP-2380-…./…./2018 (projekt dla zadania 37) 
 
zawarta w dniu …......……………. 2018 r., w Szczecinie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 
z siedzibą przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin 
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 
reprezentowany przez  
mgr Marka Jasztala - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, na podstawie 
pełnomocnictwa  nr 86/16 z dnia 16 maja 2016 roku,  
 
a 
 
…………….....…..z siedzibą w ………………………, ul. ……………………………, posiadającą(cym) NIP ………………. REGON 
………………………….., zarejestrowaną (nym) w:  
Sądzie Rejonowym dla…………. ........................ ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: ........................., posiadającą (cym) kapitał zakładowy w wysokości ..................... zł (w pełni 
wpłacony) 
 
zwaną (nym) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowaną (nym) przez:  
 
.………………………………………………………………………………………… 

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych 
na rzecz KWP w Szczecinie oraz jednostek jej podległych od operatora telekomunikacyjnego - sygnatura sprawy  
ZZ –…............/2018. 

 
§ 1  

DEFINICJE 
 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1. Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami.  
2. Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 

od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie 
mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, 
wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły 
wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów 
z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym 
charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to 
bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.  
W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków 
wynikających z umowy. 

4. Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu 
umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, 
obowiązującymi przepisami. 

5. Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – tekst jednolity. 

 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa 

 zachodniopomorskiego, wskazanych w tabeli 1 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie 
 z zakresem i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który 
 stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy określa szczegółowa specyfikacja łączy dzierżawionych zawarta w załączniku nr 1 
 do niniejszej umowy. 

3. Umowa dzierżawy łączy dotyczyć będzie zadania nr ……………………………………….. określonego w SOPZ. 



 
 

§ 3  
 

TERMIN REALIZACJI/OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 

1. Okres realizacji Umowy zostaje określony na 36 miesięcy (licząc od dnia uruchomienia wszystkich 
wymaganych Umową usług, przy czym uruchomienie ich musi nastąpić w dniu 01.12.2018r. 

2. Po upływie 36 miesięcy dzierżawy łączy umowy wygasną, bez konieczności składania przez Zamawiającego 
wypowiedzenia. 

 
 
 

§ 4 
 WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ 

 
1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, wynosi ……………………zł brutto (słownie ………………….) 

wraz z należnym  podatkiem VAT. 
2. Wykaz cen jednostkowych za dzierżawę łączy określony został w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, których suma odpowiada kwotom wymienionym w ust. 1. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatne 

będzie z góry w oparciu o miesięczne ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy na 
podstawie faktury VAT, każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy. Faktury 
będą wystawiane w terminie do 10 każdego miesiąca i będą obejmowały wynagrodzenie za dzierżawę łączy 
za dany miesiąc. 

4. W przypadku, gdy świadczenie usługi dzierżawy łącza będzie obejmowało okres krótszy niż jeden 
miesiąc, wynagrodzenie za to łącze zostanie ustalone przez podzielenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia 
za łącze przez 30 i pomnożenie przez ilość dni, w okresie którym faktycznie była świadczona usługa.   

5. Faktury będą wystawiane łącznie za wszystkie łącza objęte dzierżawą, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do podania w fakturze lub w załączniku do faktury dla każdego łącza numeru łącza, 
rodzaju łącza oraz kwoty wynagrodzenia za dzierżawę łącza w danym miesiącu.    

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi maksymalne zobowiązanie pieniężne Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy. Wynagrodzenie, 
o którym mowa w ust. 1 może ulec obniżeniu do wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za faktycznie udostępnione w trakcie trwania umowy Zamawiającemu łącza. 

7. Jeżeli Wykonawca w celu uruchomienia łącza poniesie koszty związane z instalacją, wówczas należy 
te koszty równomiernie podzielić przez ilość miesięcy dzierżawy danego łącza i wliczyć do ceny 
jednostkowej równomiernie w każdym miesiącu dzierżawy. 

8. Wszelkie koszty związane z dzierżawą łącza muszą być rozłożone równomiernie w miesięcznych 
częściach w całym okresie trwania umowy. 

9. Podstawą wystawienia pierwszej faktury będzie podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego uruchomienie wszystkich 
dzierżawionych łączy. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do umowy.  

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:  
Komenda Główna Policji, 02-624 Warszawa,  

ul. Puławska 148/150;  
NIP 521-31-72-762; REGON 012137497. 

11. Wynagrodzenie wynikające z umowy będzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej, zgodnej z umową faktury VAT. Faktury będą dostarczane przez Wykonawcę do siedziby: 
Biura Łączności i Informatyki KGP,  
ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa.  

12. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
13. Opłaty z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy będą naliczane od dnia rozpoczęcia świadczenia 

przedmiotu umowy. 
14. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez swojej 

zgody wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 
 
 
 



 
§ 5 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

 1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
 1) Przedstawiciele Zamawiającego: 

 
a) ……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

2) Przedstawiciele Wykonawcy: 

a) ……………………………………………………………………….……………………………………………………… 

b) .……………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 

2. Wykonawca zakończy łącza nowo uruchamiane (z zastrzeżeniem że w bezpośrednio poprzedzającej umowie 
Wykonawca nie świadczył usługi dzierżawy tego łącza) w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu łącza nowo uruchamiane na minimum 3 dni przed terminem 
rozpoczęcia dzierżawy, w celu ich sprawdzenia i przygotowania do podłączenia urządzeń Zamawiającego.  

4. Wykonawca musi dostarczyć wykaz osób biorących udział w pracach instalacyjnych nowo uruchamianych 
łączy na obiektach Zamawiającego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Osoby nie wyszczególnione na 
wykazie nie zostaną wpuszczone do obiektów Zamawiającego.   

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły odbioru łączy nowo uruchamianych (obowiązujący wzór 
Wykonawcy). Protokoły będą zawierały datę rozpoczęcia świadczenia usługi dzierżawy łącza. 

6. Potwierdzenie odbioru łączy nowo uruchamianych nastąpi z chwilą podpisania przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru łączy.  

7. Potwierdzeniem odbioru wszystkich dzierżawionych łączy wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego.  

8. Do podpisywania protokołów odbioru łączy oraz protokołu odbioru końcowego ze strony Zamawiającego 
upoważniony jest Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie lub osoba przez niego 
upoważniona, natomiast ze strony Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

9. Zamawiający może żądać zmiany: miejsca instalacji, technologii lub przepływności łącza. 
a. W przypadku wystąpienia powyższego żądania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową 
kalkulację kosztów związanych ze zmianą miejsca instalacji oraz przepływności łącza. Koszty wprowadzenia 
zmian pokrywa Zamawiający. 
b. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. 
c. W przypadku braku możliwości technicznych zmiany przepływności łączy, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość rezygnacji z jego dalszego dzierżawienia z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
§6 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
1) zestawienia łączy dzierżawionych we wszystkich relacjach objętych Umową; 
2) utrzymania prawidłowego działania linii łącznikowych, będących częścią sieci telekomunikacyjnej, 

a wchodzących w skład łącza dzierżawionego; 
3) zapewnienia właściwych parametrów dzierżawionych łączy; 
4) utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń teletransmisyjnych będących zakończeniem 

dzierżawionych łączy; 
5) zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w granicach możliwości technicznych urządzeń 

Wykonawcy jak również działań organizacyjnych;  
6) zapewnienia przyjęcia, całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku telefonicznych zgłoszeń 

awarii łączy dzierżawionych pod numerem telefonu ………………………………….Wykonawcy , kierowanych 
przez służby techniczne Zamawiającego; 

7) informowania służb technicznych Zamawiającego o planowych pracach dotyczących łączy 
dzierżawionych stanowiących przedmiot umowy, co najmniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem 
planowanych prac; 

8) zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania  awarii  nie  wynikłych  z  winy 
Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż określony w załączniku nr 2 do umowy od momentu 
zgłoszenia telefonicznego awarii przez służby techniczne Zamawiającego do czasu usunięcia awarii 
przez Wykonawcę, gdzie awaria oznacza przerwę w działaniu łącza skutkująca brakiem możliwości 
przesyłania usług telekomunikacyjnych Zamawiającego. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać 
na umowę o pracę w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, osoby 
wykonujące czynności: rozliczania i wystawianie faktur za usługi realizowane w ramach Umowy.  

3. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usługi zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację 
dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego 



zamówienia, o których mowa w  ust. 3, zawierającą imiona i nazwiska osób. 
4. Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 3 nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 raz na pól 

roku – przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego 
następne półrocze, licząc od dnia podpisania umowy. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego 
określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

7. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami,  
o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do 
zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz 
przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

8. W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w ust. 3 osobom niezatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa  w § 8 ust. 7 umowy, oraz może 
wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 8 ust. 7 umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza każdą wiarygodną formę potwierdzenia zatrudnienia osób wykonujących czynności  
z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia np. potwierdzenia zgłoszenia pracowników do ZUS, 
potwierdzenia zapłaty składek wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego 
określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie obowiązków wynikających z 
niniejszego paragrafu Umowy. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wykorzystywania łączy dzierżawionych będących własnością Wykonawcy zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz wymogami prawidłowej eksploatacji; 
2) dołączania do dzierżawionego łącza urządzeń posiadających aktualny certyfikat zgodności, znak 

zgodności, znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności, świadectwo 
homologacji lub świadectwo zgodności wydane na podstawie odrębnych przepisów; 

3) niewykonywania bez zgody Wykonawcy jakichkolwiek przeróbek, zmian, modernizacji oraz napraw 
urządzeń będących własnością Wykonawcy, a zainstalowanych w obiektach Zamawiającego; 

4) niedokonywania podnajmu osobom trzecim łączy dzierżawionych od Wykonawcy; 
5) umożliwienia pracownikom Wykonawcy w terminach i miejscach wcześniej uzgodnionych 

z przedstawicielem Zamawiającego, instalacji, napraw i konserwacji urządzeń będących własnością 
Wykonawcy, a niezbędnych do świadczenia dzierżawy łącza telekomunikacyjnego; 

6) zwrotu Wykonawcy udostępnionych urządzeń teletransmisyjnych w stanie nie gorszym niż 
wskazywałaby na to ich normalna eksploatacja, w przypadku rezygnacji z usługi dzierżawy łącza, 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Wykonawca dokona demontażu urządzeń na własny koszt w 
terminie do 30 dni od daty zakończenia świadczenia usługi dzierżawy.  

 
§7 

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca, może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca 
zapewnia, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

2. Wykonawca, każdorazowo ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu fakt zawarcia umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1, Ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
7 . Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

§8 

SIŁA WYŻSZA 

 
1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia 

umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy 



w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły 
wyższej. 

2. Na okres działania siły wyższej obowiązki stron umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym 
przez działanie siły wyższej. 

3. Każda ze stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy 
o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki 
zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków 
wynikających z umowy. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu: 
1) rozwiązania przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej 

w § 4 ust. 1 umowy; 
2) rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych 

w umowie lub wynikających z przepisów prawa, w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej 
w § 4 ust. 1 umowy; 

3) nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż poprzez zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług 
oraz przerwy w świadczeniu usług, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej 
w § 4 ust. 1 umowy; 

4) przekroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 
umowy dla relacji, dla której nastąpiła zwłoka za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane osobno dla 
każdej relacji, dla której nastąpiło przekroczenie; 

5) przekroczenia czasu usunięcia  awarii  dłuższego  niż określony w załączniku nr 2 do umowy od  
momentu zgłoszenia  telefonicznego  do czasu usunięcia awarii w wysokości 20 zł netto, za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

2. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 i 4 nie przekroczy 20% wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
4. Za nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione działanie, bez 

usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na jego realizację, 
niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia. 

5. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar. 

6. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona. 
7. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób zatrudnionych, o których mowa w § 6 ust 
3 umowy, w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiającego za każdy miesiąc 
kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany wymaganej liczby osób, chyba 
że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 10  

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia 
w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy. Prawo to może zostać 
wykonane, jeśli Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia 
ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 10 dni, a mimo upływu tego 
terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia bez podawania przyczyn.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dzierżawy poszczególnych łączy w przypadku likwidacji 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Wypowiedzenie umowy wymagane jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu  

egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub 
złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn 
wymienionych w zdaniu poprzednim, może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 



okolicznościach tam wymienionych. Prawo to przysługuje Zamawiającemu do końca okresu realizacji 
Umowy.  

7. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia 
umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy 
w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły 
wyższej. 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp; 
2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 
ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o 
którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 11 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych 
warunkach: 
1) dopuszczalne są zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym zmiana terminu rozpoczęcia 

świadczenia usług, termin wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;  

2) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń i płatności; 
3) zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. 

zmiana siedziby, adresu, nazwy); 
4) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy 

przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości; 
5) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana 

stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 
kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy naliczanego dla łączy, które 
dzierżawione są przez Zamawiającego w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

c) jeśli zmiany, o których mowa w lit. a lub b powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po 
stronie Wykonawcy w zakresie łączy, których dzierżawa trwa ponad 12 miesięcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio 
z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą 
powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku 
zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a lub b; 

d) zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego 
ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji usług lub 
obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla Zamawiającego.  

7) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu 
nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji przedmiotu umowy spełnienie świadczenia przez 
Wykonawcę groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał  przy zawarciu umowy. 

2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 



w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 
- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania 
ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c 
ustawy Pzp. 

3. Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 
- pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, 
Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu 
zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c 
ustawy Pzp; 

4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 
- pod warunkiem, że  w przypadku o którym mowa w  pkt. 1) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych 
zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp; 

5. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu  art. 144 ust. 1e; 
6. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień 
na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy 
a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp; 

7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się  
w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 

8. Zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku przedłużającej się 
procedury udzielenia zamówienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony 
prawnej; 

9. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej 
zmiany.  

 
§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca w zakresie realizowanej umowy chroni tajemnicą wszystkie dane dotyczące 
Zamawiającego. 

2. Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli 
konieczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretację zapisów umowy przez 
strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 

4. Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną część umowy:  
1) Załącznik nr 1 – Wykaz łączy dzierżawionych – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 – Formularz kalkulacja cenowej z oferty Wykonawcy. 
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru końcowego. 
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia.  
5) Załącznik nr 5 – Wykaz Podwykonawców. 

5. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
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