ZAŁĄCZNIK NR 5B

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ……/Gd/2017

zawarta w dniu ………. sierpnia 2015 r. w Gdańsku, pomiędzy:
Urzędem Statystycznym w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, posiadającym NIP:
584-101-06-95 oraz REGON: 000331576, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
- Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzędu,
a
………… z siedzibą w ………………., zarejestrowaną (-nym) w Sądzie Rejonowym dla m.
………………, Sąd Gospodarczy, ……………….. pod numerem KRS ………………., o kapitale
zakładowym w wysokości ……………….. złotych, opłaconym w całości, posiadającą (-cym)
NIP …………….. oraz Regon ……………,

zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną (-nym) przez:
- ……………………. – ………………………………………………………………
- ……………………. - ………………………………………………..........................
zwanych łącznie w dalszej treści umowy Stronami,
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa
z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci
dzierżawy dwóch Urządzeń Abonenckich (nazwa producenta) dla Urzędu Statystycznego
w Gdańsku.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie na koszt Wykonawcy dostarczony
i zainstalowany w Oddziałach Zamawiającego, tj. Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział
w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1 i Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Tczewie,
ul. Gdańska 33H.
3. Przedmiot umowy obejmuje również serwis, przeglądy, konserwacje oraz utrzymanie
w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzenia abonenckiego w okresie
gwarancji, zgodnie z wymaganiami, przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania
ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych.
4. Serwis, przeglądy, konserwacje Wykonawca zobowiązany jest wykonywać raz w kwartale.
§ 2.
Termin
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31
sierpnia 2019 roku.
2. Okres świadczenia usług - od dnia 1 września 2017 r. do 2 września 2019 r.
3. Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z dostawą, instalacją i ubezpieczeniem
Urządzeń Abonenckich, ponosić będzie Wykonawca, począwszy od dnia dostawy.
§ 3.
Realizacja przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca wykona wszelkie czynności podłączeniowe Urządzenia Abonenckiego,
niezbędne w celu realizacji przedmiotu umowy do dnia 1 września 2017 r.
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2. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy, do zachowania należytej
staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, ocenianej z uwzględnieniem
zawodowego charakteru Wykonawcy i standardów przyjętych w obrocie profesjonalnym.
3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy
u Zamawiającego.
4. Czynności instalacyjne wykonane przez Wykonawcę:
1) instalacja Urządzeń Abonenckich w przygotowanych przez Zamawiającego
pomieszczeniach,
2) testy Urządzeń Abonenckich i szkolenie użytkownika,
3) odbiór i przekazanie Urządzeń Abonenckich wraz z aktywną Usługą.
5. W ramach konserwacji sieci teletechnicznej Wykonawca w siedzibie Zamawiającego raz
w na kwartał zobowiązany będzie dokonać czynności:
1) kontrola kompatybilności Urządzeń Abonenckich z centralą miejską i analiza,
2) testowanie i diagnostyka Urządzeń Abonenckich,
3) przeglądy techniczne oraz konserwacja,
4) korekta czasu systemowego,
5) kontrola stanu zasilania awaryjnego oraz zabezpieczeń nadnapięciowych,
6) aktualizacja konfiguracji użytkowej,
7) instalowanie nowych wersji oprogramowania,
8) sporządzenie i aktualizacja kopii konfiguracji,
9) doradztwo techniczne i eksploatacyjne w czasie przeglądów oraz konsultacje
telefoniczne w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji,
10) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich portów Urządzeń
Abonenckich,
11) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń taryfikujących, jeżeli zostały
zainstalowane,
12) naprawa uszkodzonych elementów Urządzeń Abonenckich.
6. Zakres czynności obsługi Urządzeń Abonenckich, do których uprawniony jest
Zamawiający
1) zmiana uprawnień użytkownika,
2) zmiany czasów systemowych,
3) zmiana trybu pracy centrali: dzienny, nocny,
4) edytowanie nazw użytkowników,
5) określanie dostępu do linii miejskich,
6) restrykcje wyjść na poszczególne kierunki, np. komórki, 0 700,
7) dołączanie użytkowników do grup,
8) dodawanie numerów skróconych,
9) sporządzanie raportów z programu taryfikacyjnego.
7. Umowa nie obejmuje usuwania uszkodzeń spowodowanych eksploatacją urządzeń
w sposób sprzeczny z instrukcjami obsługi oraz będących następstwem błędów w obsłudze,
napraw lub przeróbek urządzeń przez osoby nieupoważnione, uszkodzeń spowodowanych
przez żywioły, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń celowych.
8. Uszkodzenia, o których mowa w ust. 5 mogą być usuwane na warunkach odrębnie
ustalonych między Stronami i potwierdzonych odrębnym zleceniem.
9. Przez konserwację rozumie się przeglądy i czynności służące utrzymaniu urządzeń
w dobrym stanie technicznym, zapewniającym stałą sprawność i funkcjonalność urządzenia.
10. Przez naprawy awaryjne rozumie się usuwanie uszkodzonych podzespołów elektronicznych,
elektrycznych i mechanicznych urządzeń w każdym czasie.
11. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczenia, w którym zainstalowane
będą Urządzenia Abonenckie, spełniającego wymagania techniczne niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania tych Urządzeń.
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12. Wykonawca uprawniony jest oznaczyć pomieszczenie, w którym znajduje się Urządzenia
Abonenckie, oraz zainstalować stosowane przez Wykonawcę zabezpieczenia Urządzenia
Abonenckie.
13. Jeśli w trakcie trwania Umowy Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy doposażenia
Urządzenia Abonenckiego, Wykonawca doposaży je, swoim kosztem i staraniem, o ile
będzie to możliwe technicznie oraz uzasadnione ekonomicznie dla Wykonawcy.
W przeciwnym wypadku Zamawiający może ubiegać się o zezwolenie rozbudowy
Urządzenia Abonenckiego na własny koszt.
14. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy, lub osobom działającym na
zlecenie Wykonawcy, dostępu do pomieszczenia, w którym zamontowane są Urządzenia
Abonenckie na czas wykonywania prac instalacyjnych, kontrolnych i konserwacyjnych.
§ 4.
Przedstawicielstwo
1. Osobą do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
p. Agata Maksymiuk, mail – a.maksymiuk@stat.gov.pl, tel. 58/ 7683241,
2. Osobą do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest
pani/pan……………….., mail –……………………, tel. ……………………..,
3. W przypadku zmiany opiekuna handlowego Wykonawca niezwłocznie poinformuje
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, na adres wskazany w ust. 1. Pisemna informacja
o zmianie opiekuna handlowego nie stanowi zmiany warunków umowy.
§ 5.
Awarie
1. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się usunąć przyczynę awarii
w czasie:
1) 24 godzin od momentu zgłoszenia dla pilnych awarii, tj. w przypadku utraty łączności
z siecią Wykonawcy
2) 72 godzin od momentu dla pozostałych awarii, tj. innych uszkodzeń niepowodujących
utraty łączności z siecią Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi przez
producentów centrali zainstalowanej w obiekcie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego
umożliwiającego zgłoszenie, rejestrowanie i usuwanie awarii przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: ……………...
Zmiana danych o których mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez zgłoszenie
Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adres e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 1
i nie stanowi zmiany warunków umowy.
4. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą
elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 1
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ewentualnymi szkodami, które
spowodował Zamawiającemu i osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.
6. W sytuacjach gdy Wykonawca nie może przystąpić do usunięcia awarii w czasie o którym
mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania usługi osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 6.
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za kompleksowe wykonanie
przedmiotu umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: …………………………..)
w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje:
1) dzierżawę central telefonicznych,
2) serwis, przeglądy, konserwacje oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej
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i eksploatacyjnej urządzeń abonenckich w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami,
przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania
warunków gwarancyjnych.
Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi …………. brutto (słownie:
………………………) w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie
przekazywane na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni
od dnia jej wystawienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktury drogą
elektroniczną na adres: sekretariatusgdk@stat.gov.pl. Faktury VAT z tytułu należności
wynikających z realizacji umowy, będą wystawiane w terminie do 7 dni od zakończenia
okresu rozliczeniowego.
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku
VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o należny podatek
od towarów i usług według obowiązującej stawki, bez konieczności aneksowania Umowy.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Za opóźnienia płatności Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. Jeżeli
Wykonawca nie dostarczy faktury VAT co najmniej 7 dni przed terminem płatności, na
pisemny wniosek Zamawiającego, odsetki będą liczone od 8 dnia od daty dostarczenia
faktury.
§ 7.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach
i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wartości umowy określonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy
za każdą godzinę zwłoki w terminie przystąpienia do usunięcia awarii, o których mowa
w § 5 niniejszej umowy.
Podstawą naliczenia kary umownej jest pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego nie
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy,
a zwłaszcza okresowego przeglądu instalacji i poprawności ich działania.
Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania, albo zostanie
potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie
umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe
po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej
staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania
związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o
charakterze indywidualnym.
§ 8.
Odstąpienie od realizacji umowy
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia z terminem na koniec okresu rozliczeniowego.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy:
1) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji umowy ponad 7 dni roboczych licząc od daty
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podpisania umowy,
2) Wykonawca narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy,
3) po stronie Wykonawcy zaszły takie okoliczności, które uprawdopodabniają niemożność
realizacji przez niego umowy (upadłość, likwidacja, ogłoszenie niewypłacalności
Wykonawcy).
Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy:
1) Zamawiający jest w zwłoce w odbiorze przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych,
licząc od daty podpisania
§ 9.
Nabycie centrali telefonicznej
Dostarczone Urządzenia Abonenckie nie stanowią własności Zamawiającego.
Po zakończeniu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odkupienia od Wykonawcy
Urządzeń Abonenckich, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy na warunkach określonych
odrębną umową, o ile Zamawiający złoży odpowiedni wniosek na piśmie, nie później niż do
dnia zakończenia świadczenia tych usług.
Nabycie Urządzenia Abonenckiego nastąpi po cenie uzgodnionej przez Strony,
uwzględniającej: stopień zużycia centrali w okresie jej użytkowania i po odliczeniu wartości
amortyzacji.
§ 10.
Ustalenia końcowe
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
podpisanej przez obie Strony pod rygorem nieważności
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd powszechny dla
Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu
podmiotowi ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej odnośnie prac
będących przedmiotem umowy oraz informacji powziętych w trakcie realizacji umowy,
które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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