Załącznik Nr 7 do SIWZ
(podkreśloną kursywą zaznaczone zostały zapisy zmienione lub dodane pismem z dnia 17.11.2016 r.)

Istotne postanowienia umowy
w dniu ………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym
przez:
Macieja Jabłońskiego ‒ Dyrektora Generalnego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………….. z siedzibą przy……………., wpisaną do …………………………,
posiadającą NIP ………………., REGON …………….., reprezentowaną przez :
……………………………………………..….,
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta Umowa
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy 19 lokalizacjami UOKiK
sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz dostarczenie łącza internetowego dla Centrali
UOKiK.

2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do upływu 30 miesięcy od
rozpoczęcia świadczenia usługi.

3.

Usługa realizowana będzie zgodnie z parametrami i zasadami określonymi w Załączniku Nr 1
do Umowy oraz w ofercie Wykonawcy (stanowiącej Załącznik Nr 3 do Umowy) w przez okres
30 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, z zastrzeżeniem iż rozpoczęcie
świadczenia usługi musi nastąpić nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż rozpoczęcie świadczenia usług nie może
nastąpić przed wygaśnięciem zobowiązań Zamawiającego względem aktualnego dostawcy
usługi.

4.

Zamawiający ma prawo do rezygnacji w trakcie realizacji Umowy z dostępu sieci IP VPN w
oparciu o sieć MPLS w wybranych jednostkach UOKiK. Niniejsza okoliczność może zaistnieć
w przypadkach niezależnych od Zamawiającego (np. likwidacja jednostki lub zmiana
organizacyjna polegająca na wyłączeniu jednostki ze struktur UOKiK). Wykonawcy nie będzie
przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.
§2

1.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje a także
narzędzia i zasoby niezbędne dla realizacji Umowy.
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2.

Wykonawca oświadcza, że gwarantuje miesięczną dostępność usługi każdego łącza dla każdej
lokalizacji UOKiK na poziomie : ……… %.

3.

Wykonawca dokona instalacji, aktywacji i konfiguracji wszelkich urządzeń niezbędnych do
realizacji Umowy we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach określonych w Tabeli
Nr 1 Załącznika Nr 1 do Umowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
świątecznych), w godzinach pracy Zamawiającego, chyba, że strony postanowią inaczej.
Decyzja w tym zakresie pozostaje w kompetencjach Zamawiającego.

4.

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
szczegółowe scenariusze realizacji zadań wymagających zaangażowania Zamawiającego lub
dostępu do jego zasobów.

5.

W przypadkach, kiedy realizacja prac powoduje konieczność wyłączenia systemów
Zamawiającego lub powoduje ryzyko ich destabilizacji, zadania realizowane będą poza
terminami określonymi w ust. 3, po uzgodnieniu terminu przez Strony.

6.

Realizacja zadań w terminach innych niż wskazane w ust. 3 nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

7.

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

8.

Zamawiający w szczególności zobowiązuje się do:
a) dopuszczenia pracowników Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego w godzinach
określonych w ust. 3,
b) udzielania pracownikom Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania
Umowy,
c) niezwłocznego dokonywania z Wykonawcą wszelkich uzgodnień przewidzianych
w niniejszej Umowie.

9.

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia
świadczenia usługi na minimum 8 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia usługi.
Ostateczny termin uruchomienia usługi przez Wykonawcę wymaga uzgodnienia z
Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie, z tytułu realizacji niniejszej Umowy płatne będzie z dołu
w formie:
a) jednorazowej opłaty instalacyjnej za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1, które
dla siedzib UOKiK wynoszą:
-

w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii
Gospodarczej w Bydgoszczy:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Kielcach:….. zł brutto,

-

w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie:….. zł brutto,

-

w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy
Instrumentalnej w Łodzi:….. zł brutto,
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-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie (ul. Poprzeczna 19) :…..
zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie (ul. Poprzeczna 15A):
….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Warszawie:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Poznaniu:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Bydgoszczy:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Gdańsku:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Katowicach:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Krakowie:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Lublinie:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Łodzi:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Poznaniu:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK we Wrocławiu:….. zł brutto,

-

w Centrali UOKiK w Warszawie, ul. plac Powstańców Warszawy 1:….. zł
brutto,

-

w siedzibie UOKiK w Warszawie, ul. Warecka 11A:….. zł brutto.

b) miesięcznych opłat abonamentowych za usługi określone w § 1 ust. 1, które dla siedzib
UOKiK wynoszą:
-

w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii
Gospodarczej w Bydgoszczy:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Kielcach:….. zł brutto,

-

w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie:….. zł brutto,

-

w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy
Instrumentalnej w Łodzi:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie (ul. Poprzeczna 19):…..
zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie (ul. Poprzeczna
15A):….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Warszawie:….. zł brutto,

-

w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Poznaniu:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Bydgoszczy:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Gdańsku:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Katowicach:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Krakowie:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Lublinie:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK w Łodzi:….. zł brutto,
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-

w Delegaturze UOKiK w Poznaniu:….. zł brutto,

-

w Delegaturze UOKiK we Wrocławiu:….. zł brutto,

-

w Centrali UOKiK w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1:….. zł brutto,

-

w siedzibie UOKiK w Warszawie, ul. Warecka 11A:….. zł brutto.

2. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia nie przekroczy
kwoty ........................... zł brutto (słownie złotych: ................................................), na które
składa się cena ryczałtowa za cały okres realizacji Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pokrywa całość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu
wykonania niniejszej Umowy, w tym między innymi opłaty za oddanie do korzystania
odpowiednich urządzeń, koszty związane z realizacją Umowy, koszty za wszelkie
przewidywane uruchomienia, koszty wsparcia, serwisu, a także wszelkie wydatki Wykonawcy,
opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Wykonawcy nie należy się żadne
dodatkowe wynagrodzenie. Miesięczna opłata abonamentowa jest niezmienna przez cały okres
realizacji Umowy. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów, ani nie będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów i strat Wykonawcy lub osób trzecich.
4. Pierwsza faktura zostanie wystawiona za okres od pierwszego dnia uruchomienia usługi do
ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono usługę i zawierała będzie należność z tytułu
opłaty abonamentowej za dany miesiąc oraz jednorazową opłatę instalacyjną.
5. Należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy płatne będą z dołu za każdy miesiąc
przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Podstawą wystawienia pierwszej faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony
umowy protokół odbioru przedmiotu Umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy.
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że Dokumenty przekazane Zamawiającemu w wyniku realizacji
niniejszej Umowy będą wynikiem jego twórczości lub Wykonawca będzie upoważniony do
dysponowania nimi.

2.

Wykonawca oświadcza, że w/w Dokumenty będą wolne od wad prawnych, w tym nie będą
naruszały dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto Wykonawca oświadcza,
że prawa do przedmiotowych dzieł nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym niniejszą
umową.

3.

Wykonawca oświadcza, że Zamawiający na mocy niniejszej Umowy nabywa nieograniczone
w czasie, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z Dokumentów na polach
eksploatacji obejmujących utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera
oraz ich dowolnego wykorzystania dla potrzeb realizowanego projektu, a także prawo do ich
dowolnego wykorzystania w ramach innych projektów, realizowanych przez lub na rzecz
Zamawiającego.

4.

Przez dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć w szczególności projekty,
opracowania, dokumentację powykonawczą, instrukcje, harmonogramy, scenariusze testowe.
§5

1. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w procesie prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy oraz podpisywania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 ze strony
Wykonawcy są ........................ tel. ................ lub .......................... tel. ................, ze strony
Zamawiającego są ............................. tel. ................. lub ............................... tel. ...................
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2. Zmiana osób i danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy
i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie.
3. Awarie zgłaszane będą przez użytkowników e-mailowo oraz telefonicznie w godzinach 08.0017.00 w dni robocze (pod numer……………….).
4. Planowane prace związane z konserwacją i utrzymaniem Usługi Wykonawca będzie wykonywał
w następujący sposób:
1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby Planowane prace wykonywane były poza
normalnymi godzinami pracy Zamawiającego, w czasie najniższej eksploatacji Usługi,
2. W przypadku wykonywania planowanych prac w godz. od 00:00 do 06:00, nie częściej niż
2 razy w miesiącu, Wykonawca przekaże odpowiednią informację telefonicznie na numer
..........................................................
lub
drogą
elektroniczną
na
adres
.......................................................... z wyprzedzeniem co najmniej pięciu (5) dni roboczych.
Przeprowadzenie planowanych prac w normalnych godzinach pracy wymaga uprzedniej
akceptacji Zamawiającego.
3. W przypadku chęci wykonywania planowanych prac w innych niż wskazane terminy
w punkcie 2. Wykonawca dokona indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym
§6
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych
przekazanych mu przez Zamawiającego, a także informacji poufnych, o których dowie się
w inny sposób w trakcie wykonywania zleconych przez Zamawiającego usług.

2.

Naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 polega zwłaszcza na przekazaniu, ujawnieniu lub
wykorzystaniu informacji poufnych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w celu nie ujawniania informacji
poufnych większej liczbie swoich pracowników niż jest to niezbędne w związku ze
świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby, które
będą w jego imieniu wykonywały jakiekolwiek czynności związane z wykonywaniem umowy,
do zachowania w tajemnicy informacji poufnych.

4.

Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazane w jakiejkolwiek formie
na temat Zamawiającego lub związane z jego działalnością i nieujawnione do wiadomości
publicznej, w szczególności bazy danych Zamawiającego, a także wynagrodzeń pracowników
i współpracowników. Informacjami poufnymi są także wszelkie informacje, które zostaną
oznaczone przez Zamawiającego jako poufne.

5.

Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, a także w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 1
dnia od zgłoszenia żądania, wydania lub zniszczenia (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego)
wszelkich nośników informacji, haseł, notatek i dokumentów w zakresie, w jakim zawierają
one informacje poufne.

6.

Uzyskane informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Urzędu
w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się traktować jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, której nieuprawnione ujawnienie traktowane będzie jako czyn nieuczciwej
konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ).
§7

1.

Niniejsza Umowa zostaje na czas określony wskazany w § 1 ust. 2 i może zostać rozwiązana
przez każdą ze Stron poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie, z 3 miesięcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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2.

W przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy przez każdą ze Stron, druga strona, po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, może rozwiązać Umowę bez
wypowiedzenia.
§8

1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań z Umowy, wynikające z siły wyższej.

2.

Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było
w uzasadniony sposób przewidzieć, a jeżeli można było je przewidzieć, którego
konsekwencjom Strona nim dotknięta nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia należytej
staranności.

3.

Do zdarzeń takich w szczególności można zaliczyć:
1) wojny, inwazje, rozruchy, akty terrorystyczne czy akty sabotażu;
2) rebelie, przewroty wojskowe czy cywilne, rewolucje, strajki;
3) powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne.

4.

Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu spowoduje
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez jedną ze Stron:
1) Strona ta niezwłocznie o wystąpieniu oraz ustąpieniu siły wyższej oraz skutków jej
działania zawiadomi drugą Stronę,
2) Strona ta podejmie wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do przezwyciężenia skutków
działania siły wyższej,
3) Strona podejmie wykonywanie zobowiązań przewidzianych Umową niezwłocznie po
ustąpieniu działania siły wyższej lub jej skutków.
§9

1.

W przypadku opóźnienia w terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, określonym
w § 1 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień
zwłoki.

2.

W przypadku opóźnienia w czasie reakcji lub czasie naprawy, określonym w pkt. 2 ppkt 1
Załącznika Nr 1 do Umowy (tożsamym z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
łącznych miesięcznych opłat abonamentowych brutto, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b, za
każdą godzinę zwłoki.

3.

W przypadku spadku miesięcznej dostępności
usługi poniżej zadeklarowanej przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym dla którejkolwiek z lokalizacji UOKiK, określonej
w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 1 do Umowy (tożsamym z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% łącznych miesięcznych opłat abonamentowych brutto, o których mowa w § 3
ust. 1 lit b Umowy, za każde 0,1% spadku miesięcznej dostępności usługi poniżej poziomu
deklarowanego przez Wykonawcę.

4.

W przypadku spadku miesięcznej przepływowości łącza poniżej zadeklarowanej przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym dla którejkolwiek z lokalizacji UOKiK, określonej
w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 1 do Umowy (tożsamym z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 2% łącznej miesięcznej opłaty abonamentowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1
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lit b Umowy, za każdą lokalizację w której nie została dochowana wymagana przepływowość
łącza podstawowego lub back-up.
5.

Podstawą naliczenia kar będą w szczególności dane uzyskane z narzędzia informatycznego do
monitorowania sieci, o którym mowa w punkcie 2 ppkt. 4 Załącznika Nr 1 do Umowy
(tożsamym z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

6.

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w trybie
określonym w § 10 ust. 3 lub 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

7.

Kary umowne należne z różnych tytułów mogą się sumować.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

9.

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych
w Umowie kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość należnych kar umownych na zasadach ogólnych, uregulowanych
w Kodeksie cywilnym.

10. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, nie obejmuje utraconych korzyści.
11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
12. Za dzień wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień
doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie.
13. Zamawiający odstąpi od naliczania Wykonawcy kar umownych, w przypadku zaistnienia
któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych poniżej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Z winy abonentów lub jego kontrahentów,
Planowanej konserwacji sieci, prac planowych w godz. 00.00 - 06.00,
Siły wyższej,
Opóźnień w usunięciu awarii wynikłych z faktu, że Abonent nie udostępnił wykonawcy lub
jego podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób trzecich,
Braku zasilania urządzeń, za które winy nie ponosi Wykonawca,
Przyczynami leżącymi po stronie sprzętu, okablowania lub sieci Abonenta, nie objętych
usługą, a także warunkami środowiskowymi w siedzibie abonenta tj. zasilanie elektryczne,
klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń,
Innych opóźnień Abonenta,
Czasu testów.
§ 10

1.

W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo
Finansów Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.

2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
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3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub Umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym w sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się w wykonaniu Umowy ponad 30 dni,
z zastrzeżeniem, że odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego nie jest
możliwe, jeżeli powyższe opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub z powodu siły wyższej.

4.

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy suma należnych kar umownych przekroczy 10% maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
§ 11

1.

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.
6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
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świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
7.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie począwszy od dnia
opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, do 30
dnia od dnia wejścia w życie tych przepisów.

8.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługę będącą przedmiotem zamówienia, wraz z określeniem zakresu
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2.

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty nie później niż w terminie 6 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy i wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian
przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Umowy.
§ 12
1.

Strony zastrzegą sobie możliwość zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu,
w przypadku zmiany siedzib jednostek UOKiK wskazanych w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 1 do
Umowy, także tych, w przypadku których taka zmiana nie jest w chwili podpisywania Umowy
przewidywana.
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2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu
właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez
Zamawiającego zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to
każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
§ 13

1.

Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach wyraźnie nieuregulowanych Umową znajdują
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) i innych
właściwych ustaw.

2.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne lub bezskuteczne,
pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. Strony
wyrażają zgodę na podjęcie w dobrej wierze negocjacji w sprawie zmiany postanowienia, które
zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, w taki sposób, aby utrzymane zostały warunki
Umowy.

3.

W czasie obowiązywania Umowy oraz w ciągu 3 (trzech) lat po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu każda ze Stron zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony treści Umowy oraz wszelkich informacji związanych z Umową,
z wyjątkiem, gdy jest to potrzebne do należytego wykonania Umowy lub wymagane jest przez
prawo.

4.

Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na
podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).

5.

Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia o jej wypowiedzeniu wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

6.

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

7.

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy.
ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA
...............................................
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Załącznik Nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ)
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Załącznik Nr 2 do Umowy DBA-2/24…-…./2016
Protokół odbioru
sporządzony ……………………………… 2016 r. w Warszawie
Przedmiotem umowy było świadczenie usługi dostarczenia i utrzymania pomiędzy 19
lokalizacjami UOKiK sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz dostarczenie łącza
internetowego dla Centrali UOKiK
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/24..-…./2016 z dnia .....
………………… 2016 r. zawartą pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a ..................................................................
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO - …………………………………………………………………………
WYKONAWCY – …………………………………………………..........………………………..
Uwagi i wnioski, osób biorących udział w odbiorze usługi
Zgodność przepływowości łącza we wszystkich lokalizacjach UOKiK z deklarowaną przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym
tak/nie**
Zgodność dostępności łącza we wszystkich lokalizacjach UOKiK z deklarowaną przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym
tak/nie**
Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w §3 ust. 4 Umowy.
……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

* w przypadku braku uwag, należy wpisać „BRAK UWAG”
** niewłaściwe skreślić

……………………………
WYKONAWCA

