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WZÓR UMOWY 

 

W dniu ………………. 2019 r. w Toruniu pomiędzy: 

Powiatem Toruńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 

Marek Olszewski – Starosta Toruński 

Michał Ramlau – Wicestarosta, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a podmiotem 

.........................................................................................................................................................  

z siedzibą w ................................... przy ul. ......................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” 

wpisanym do …………………….................................................. pod numerem 

.............................................. w ......................................................................................... 

posiadającym NIP    ...........................................  REGON  ........................................., 

który reprezentuje: 

1. ................................................................................ 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie analizy rynku (sygn. Sprawy 

OR………..) na zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w 

Toruniu w siedzibie przy ul. Towarowej 4-6” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest: 

a. Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na 

rzecz Zamawiającego  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4 – 6. 

Świadczone usługi obejmują połączenia lokalne i strefowe, połączenia międzystrefowe, połączenia 

międzynarodowe,  połączenia do sieci komórkowych. Wykonawca zapewni przeniesienie obecnie 

wykorzystywanego zakresu  numerów przez  Zamawiającego w liczbie 250 numerów w usłudze DDI 

o następującym zakresie: 56 662 87 50  do 56 662 89 99. 

b. Kompleksowe świadczenie usług połączeń internetowych na rzecz Zamawiającego w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6. 

c. Dzierżawa łącza światłowodowego  dla  potrzeb  transmisji  danych pomiędzy dwiema 

lokalnymi sieciami LAN znajdującymi się w budynkach Zamawiającego w relacji Toruń, ul. Szosa 

Chełmińska 30/32 – Toruń, ul. Towarowa 4-6, 

zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1.  Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020. 

2.  Odbiór  przez  Zamawiającego sprawnego  łącza  światłowodowego  zostanie  poprzedzony  

testami prędkości, wydajności (minimalna wymagana prędkość transmisji danych) i stabilności łącza 

podczas rzeczywistej pracy użytkowników w ciągu dnia roboczego, wykonanymi przez Wykonawcę 

w obecności i współudziale Zamawiającego. Po  zestawieniu łącza, przeprowadzonych testach 

wydajnościowych i po oddaniu go do eksploatacji dostęp do łącza posiadać będzie tylko Zamawiający. 
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§ 3 

Wartość umowy 

 

1. Wartość brutto umowy wynosi ..................... zł brutto 

słownie:..............................................................zł brutto, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 

2. Ceny jednostkowe brutto, określone w załączniku nr 2 do umowy są stałe i nie podlegają żadnej 

zmianie bez względu na przyczynę. 

3. Łączna  wartość  wystawionych  faktur,  w  okresie  obowiązywania  umowy,  nie  może  

przekroczyć wartości brutto umowy określonej w ust. 1. 

4. Abonament miesięczny: 

a) obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  umowy,  w tym  konserwacji  i serwisu 

w okresie trwania umowy, 

b) nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy. 

5. Za świadczone usługi  Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne 

………………..zł brutto płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, wystawionej na 

koniec każdego okresu rozliczeniowego w formie polecenia przelewu na konto wskazane na fakturze. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 

6. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur, 

również w wersji elektronicznej. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować nr NIP: 

9562086885 Zamawiającego. 

7. Forma złożenia faktur określona w pkt 5 i 6 zależy od woli Wykonawcy. 

 

 

§ 4 

Warunki wykonania umowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1. Uruchomić usługi telefonii stacjonarnej, łącza internetowego oraz dzierżawy łącza 

światłowodowego z dniem 01.01.2020 r; 

2. Zachować obecną numerację z głównym numerem 56 662 88 88;  

3. Zagwarantować jakość połączeń (nielimitowany dostęp, gwarantowany średni czas opóźnienia i 

stała przepustowość) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy; 

4. Zapewnić gwarantowany czas reakcji na awarię – 1 godz.; 

5. Usunąć awarię w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia; 

6. Zapewnić dostępność służb technicznych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w 

roku; 

7. Zagwarantować roczną dostępność usług na poziomie 99,8 %; 

8. Zapewnić bezpłatny serwis wszystkich urządzeń dostępowych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania 

wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemne żądanie 

Zamawiającego do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości: 

a) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu zamówionej usługi, 

b) 0,1 %  wartości  brutto  umowy  określonej  w  §  3  ust.  1  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  awarii 

ponad gwarantowany czas usunięcia usterki,  

c) 20 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia stron od umowy lub 

jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Przed nałożeniem kary umownej Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistnieniu przyczyn 

uzasadniających nałożenie kary umownej. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty (nota księgowa), w którym zostanie określona podstawa nałożenia 

kary oraz jej wysokość. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w ust. 3 Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 

5. Niezależnie od możliwości dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy, do wysokości faktycznie poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub jest następstwem działania 

siły wyższej. 

7. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy szkoda wynikająca z realizacji niniejszej umowy będzie 

wyższa niż zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia. 

 

§ 6 

Realizacja umowy 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy są: 

ze strony Zamawiającego: ………… tel. ……………, e-mail:………………………..,  

ze strony Wykonawcy: ..........................., tel. ..........................., e-mail: ..................................... 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  

tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadkach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął w terminie usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje 

jej realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) trzykrotnego (bezskutecznego) wezwania do należytego wykonania umowy,  

c) gdy otwarto likwidację Wykonawcy, 

d) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 

z tytułu już wykonanej części umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia wpływu pisma, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 8 

Regulacje prawne i zmiana umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach 

zaistnienia okoliczności   lub   zdarzeń   powodujących   konieczność   zmiany   warunków   realizacji   

umowy w szczególności  w  przypadkach  zmian  zakresu  przedmiotu  umowy,  przepisów  prawa  

powszechnie obowiązującego, pojawienia się nowych technologii, materiałów i sprzętu, zmian 

organizacyjnych, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć, a które wpływają na 

zakres przedmiotu umowy i jej wartość. 
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2. Wszelkie zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 1 mogą nastąpić z inicjatywy i za zgodą 

obu stron. W takiej sytuacji strony zwracają się pisemnie z propozycją zmiany umowy określając jej 

zakres. 

3. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  może  przelać  wierzytelności  na  rzecz  

osób trzecich, dokonać przeniesienia praw i obowiązków ani dokonać innych cesji związanych z 

realizacją niniejszej umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

6. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

nr 1 – formularz ofertowy, 

nr 2 – formularz cenowy, 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


