Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego
Wzór umowy

Umowa nr………………..

zawarta w Pabianicach dnia …………………….. 2019 r. pomiędzy:
Miastem Pabianice - Urzędem Miejskim w Pabianicach z siedzibą: 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16,
NIP 731-196-27-56, REGON 472057715 reprezentowanym przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianice zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
Wykonawca i Zamawiający będą w dalszej części niniejszej umowy nazywani także łącznie
„Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie Usługi dzierżawy włókien światłowodowych
jednomodowych dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach zwanej dalej „Usługą”
2. Wykonawca będzie świadczyć Usługę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Adresy instalacji Usługi określa Załącznik nr 1 do Umowy.
4. W ramach umowy w zakresie świadczenia Usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zestawienia traktów światłowodowych w liczbie włókien oraz relacjach określonych
w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
b) wykonania połączeń światłowodowych w taki sposób który umożliwi Zamawiającemu
zestawienie połączeń pomiędzy przełącznikami sieciowymi Zamawiającego o przepustowości
10Gb/s dla każdego włókna.
c) przekazania w protokole zdawczym Usługi odległości optycznych dla poszczególnych relacji
d) wybudowania kabli światłowodowych z wykluczeniem tras kablowych przebiegających
w kanalizacji teletechnicznej na odcinku oznaczonym przez Zamawiającego – załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego (Zamawiający posiada na tej trasie własny światłowód)
e) zakończenia dzierżawionych włókien światłowodowych złączami E2000/APC na
przełącznicach optycznych typu RACK, które wykonawca dostarczy i zamontuje w szafkach
będących własnością Zamawiającego zamontowanych w obrębie pomieszczeń serwerowni
wskazanych przez Zamawiającego

f)

usuwania awarii łącza w czasie 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia (godziny robocze
od pn.-pt. w godz. 8-16)
g) wskazania osoby odpowiadającej za realizację Usługi tj. Imię, Nazwisko, nr telefonu, email
h) zagwarantowania całodobowego zgłaszania usterek i awarii
§2. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości świadczenia najpóźniej 60 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
§3. Warunki realizacji
1. Wykonawca zadba o wypełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z techniczną
realizacją przyłącza światłowodowego koniecznego do świadczenia Usługi.
2. Styk światłowodowy zostanie wykonany przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte
wykonanie umowy.
4. Po wykonaniu przyłącza podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający
parametry techniczne łącza.
§4. Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, liczonych od momentu podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 4.
§5. Warunki płatności
1. Z tytułu świadczonej Usługi opisanej w §1 Zamawiający zobowiązuje się uiszczać z dołu:
miesięczną opłatę abonamentową w wysokości ……. zł (słownie: ………..) powiększoną
o należny podatek od towarów i usług, czyli łącznie ……. zł brutto (słownie: ………..)
2. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z otrzymanymi
fakturami VAT.
3. Termin płatności jest określany na fakturze VAT i wynosi 21 dni od daty jej doręczenia do
Zamawiającego.
4. Faktury wystawiane będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.
5. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi pobierane są od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 4.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktura powinna być wystawiona na poniższe dane:
Nabywca: Miasto Pabianice ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice NIP 731-196-27-56,
REGON 472057715
Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianic

8. Zamawiający oświadcza że zabezpieczył środki finansowe w budżecie miasta w Dz…..
Rozdz…..
9. Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunek bankowy zawarty w rejestrze
podmiotów o którym mowa a art.96b ust.1 ustawy od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz.
2174 z późn. zm.)
10. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Zamawiający wyłącza stosowanie formy
rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów.
§6. Gwarancja i serwis
1. W ramach serwisu Usługi, Wykonawca zapewnia gotowość swoich służb technicznych do
usunięcia wszelkich awarii oraz innych nieprawidłowości technicznych oddziałujących na
łączność.
2. O każdej nieprawidłowości lub awarii Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę.
Zawiadomienie powinno nastąpić w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. W przypadku powiadomienia w dzień ustawowo wolny od pracy lub po godzinie 16:00 termin
do usunięcia awarii lub nieprawidłowości zaczyna biec następnego dnia roboczego licząc od
godziny 8:00.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub nieprawidłowości w nieprzekraczalnym
terminie 8 godzin roboczych licząc od momentu, w którym awaria lub nieprawidłowość
zostanie zgłoszona przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowości następować będzie za pomocą poczty elektronicznej
na adres Wykonawcy ………….., bądź pod numerem telefonu …………..
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę zgłaszającą o przewidywalnym
terminie usunięcia awarii lub nieprawidłowości.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są:
a) ………………………………………
b) ………………………………………
8. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:
a) Marcin Chojak – mchojak@um.pabianice.pl
b) Kamil Makarewicz – kmakar@um.pabianice.pl
§7. Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treści przekazywane podczas korzystania przez Zamawiającego z Usługi,
b) za zabezpieczenie danych i oprogramowania w sieci Zamawiającego,
c) za przerwy w świadczeniu Usługi na skutek braku dostępu urządzeń do energii elektrycznej,
d) za awarie w pracy łączy i urządzeń będące następstwem uszkodzeń lub łączy nie
stanowiących własności Wykonawcy lub przerw wynikających z działań lub zaniechań
Zamawiającego,
e) za następstwa przerw w świadczeniu Usługi w trakcie występowania Okna Serwisowego,
przez które rozumie się planowane przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane
koniecznością wykonania prac i przeglądów technicznych na warunkach:

a) Zamawiający musi być uprzedzony o terminie Okna Serwisowego z 3-dniowym
wyprzedzeniem
b) termin Okna Serwisowego powinien wypadać w godzinach 22:00 – 5:00

§8. Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do domagania
się naprawienia szkody przez zapłatę kar umownych.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem
przysługującym Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy:
3. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za opóźnienie w świadczeniu Usługi – w wysokości 5% wynagrodzenia abonamentowego
za każdy dzień opóźnienia,
b) za niedostępność Usługi, w czasie jej obowiązywania – w wysokości 5% wynagrodzenia
abonamentowego za każdy dzień niedostępności.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za zwłokę w zapłacie faktur.
§9. Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§10. Postanowienie końcowe
1. W rozstrzyganiu spraw spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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