
ZP 1188/18        Radom, dnia 18.05.2018r. 

  

  

W Y K O N A W C Y 

WYJAŚNIENIE  I ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej  oraz najmu 

urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych  Policji 

podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych) 

 – nr postępowania 27/18 

  

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579)  przekazuje treść zapytań i wyjaśnia:    

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w OPZ wskazuje do wykorzystania routery serii Cisco 2800 oraz specyfikuje dla tych routerów wymaganie 

dla portów WAN i LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (GE), czy mając na uwadze pasmo od strony WAN na poziomie max 

do 15Mb/s Zamawiający dopuszcza zastosowanie routerów, które będą posiadały interfejsy dla WAN i LAN 10/100 

Mbit/s (FE) ? 

Odpowiedz na pytanie nr 1- Zamawiający wyraża zgodę  na zastosowanie  routerów z interfejsami LAN 

 i WAN 10/100 Mbit/s. 
 

Pytanie nr 2 
Par. 9 projektu umowy pkt. 1, 2, 3, 4 : 

      1. 
    5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany relacji łączy wskazanych w SIWZ przy zachowaniu pozostałych 

warunków umowy, w tym cen za miesięczną dzierżawę łączy wskazanych w Cenniku Ofertowym;  

    6) Zamawiający, w przypadku zmiany lokalizacji jednostki Policji, może jednocześnie pisemnie złożyć zamówie-

nie na zmianę lokalizacji zakończenia łącza (przeniesienie łącza) w danej relacji w granicach administracyjnych 

danej miejscowości – przy czym zmiana ta nie może się wiązać ze zmianą wartości zamówienia dla danej relacji.  

2. W ramach umowy przeniesienie łączy nie będzie skutkowało dodatkowymi opłatami.  
3. Przenoszenie łączy bądź rezygnacja z łącza będzie realizowana na podstawie pisemnego zgłoszenia zapotrzebo-

wania potwierdzonego zleceniem Zamawiającego.  
4. Maksymalny czas realizacji przeniesienia łącza do nowej lokalizacji nie może przekroczyć 5 miesięcy od chwili 

zgłoszenia.  
Czy w związku z powyższymi wymaganiami Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji ww. zapisów uzupełniając 

je o klauzulę (w szczególności pkt. 1, ppkt. 5, 6 i pkt. 2) : „pod warunkiem istnienia możliwości technicznych przeniesie-

nia do nowej lokalizacji” 

 

W przypadku braku zgody na uzupełnienie par. 9 projektu umowy proponowanym zapisem, Wykonawca wnioskuje  

o określenie w skali ilościowej lub procentowej planowanych do przeniesienia w trakcie obowiązywania umowy  

jednostek. 

Odpowiedz na pytanie nr 2 - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy- § 9 ust.1 pkt 5)  

i 6) oraz  § 9 ust.2 - zapisu o treści „pod warunkiem istnienia możliwości technicznych przeniesienia do nowej lokalizacji”. 
 

Zamawiający informuje, że przenoszenie  łączy będzie miało charakter incydentalny. Zamawiający  

w chwili obecnej nie jest w stanie podać skali ilościowej lub procentowej planowanych do przeniesienia  

w trakcie obowiązywania umowy jednostek .  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium dla wszystkich zadań na jednym dokumencie i czy suma wadium 

może zostać zsumowana, czy musi zostać rozpisana dla każdego zadania wraz z odpowiadającymi im kwotami wadium? 

Odpowiedz na pytanie nr  3 -  Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich 

zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium. 
 

Pytanie nr 4 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert  

na dzień 6 czerwca 2018r. Niniejsza prośba podyktowana jest koniecznością rzetelnego przygotowania oferty 

(tu prośba o ewentualne urozmaicenie pytania o treści z innych postępowań). 

Odpowiedz na pytanie nr 4  -  Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium  

do dnia 12.06.2018r. do godz. 10:30. 
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 12.06.2018r. godzina 11:00. 
 



Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający rozważy wyrażenie zgody na zastosowanie okresu przejściowego (max. 6 m-cy) w którym wstępnie 

zostanie uruchomiony dostęp radiowy dla łączy, docelowo  doprowadzanych technologią stałej infrastruktury (miedź, 

lub optyka) ?  
 

Niniejszy wniosek wynika z wydłużonego czasu realizacji zadań inwestycyjnych zleconych partnerom technicznym co  

z kolei na dzień dzisiejszy jest ogólnym trendem na krajowym rynku telekomunikacyjnym.  

Obecnie ilość realizowanych zadań przez firmy partnerskie (co na wprost przekłada się na odległe terminy realizacji 

kolejnych, zgłoszonych zleceń) powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminów wymaganych przez 

Zamawiającego.  

Stan ten jest niestety niezależny od starań Wykonawcy, który chciałby dopełnić terminowej realizacji wynikającej z OPZ 

Zamawiającego.  

W przypadku wyrażenia zgody na ww. ustępstwo Wykonawca skalkuluje w swojej Ofercie dostępy wskazując 

infrastrukturę docelową mając na uwadze poniesione z tego tytułu koszty realizacji zadań inwestycyjnych. 

Odpowiedz na pytanie nr 5 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie  6 miesięcznego okresu przejściowego. W okresie przejściowym Wykonawca 

wstępnie uruchomi łącze w technologii radiowej, a docelowo w technologii stałej infrastruktury, zgodnie z deklaracją  

w Cenniku ofertowym. 
W przypadku zastosowania technologii radiowej w okresie przejściowym, Wykonawca zobowiązany jest  spełnić 

wymagania określone przez Zamawiającego w  pkt. 3.8 SIWZ oraz dostarczyć pełną dokumentację dla technologii radiowej 

(analogicznie jak dla docelowego łącza radiowego).   

 

W związku z powyższym Zamawiający rozszerza katalog kar umownych zawartych we wzorze Umowy  

o zapisy, które zabezpieczą interesy Zamawiającego w przypadku,  gdy Wykonawca nie wykona infrastruktury docelowej: 
W § 7 ust. 2 dodaje się zapis w brzmieniu: pkt 7) 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

infrastruktury docelowej, zadeklarowanej przez Wykonawcę w Załączniku  nr 1 do umowy, liczony od dnia następnego  

po upływie sześciomiesięcznego okresu przejściowego,  
Zmienia się zapis w § 7 ust. 3 
było: 

Zapłata kar określonych w ust.2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy 
jest: 

Zapłata kar określonych w ust.2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
 

Pytanie nr 6 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert  

na dzień 12 czerwca 2018r. Niniejsza prośba podyktowana jest koniecznością rzetelnego przygotowania oferty, w tym opra-

cowania dokumentacji jakościowej dla dostępów radiowych. Proces ten bowiem okazał się być  

bardziej skomplikowany i długotrwały niż miało to miejsce w poprzednio realizowanych projektach. Zaistniały stan jest 

konsekwencją ogólnopolskiej sytuacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych opisanej w ww. pytaniu . 
Odpowiedz na pytanie nr 6 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustala go na dzień wskazany w odpowiedzi do pytania nr 4 . Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
 

 

 

 

 

Z poważaniem  

 
           KIEROWNIK 

Sekcji Zamówień Publicznych 

   KWP z siedzibą w Radomiu 

     /-/ mgr Julita Dudzińska 
 

  

  

  

 Załączniki – Umowa po zmianie  

  

  
Sekcja Zamówień Publicznych  
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu     

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom  

 

dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

nr postępowania 27/18 – po zmianie  

 
U M O W A  nr   ……….  

  zawarta w ……………….. w dniu ............................................... 

zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  
 

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji, z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150, 

02-514 Warszawa, NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497 
 zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

……………………. Komendanta Wojewódzkiego Policji na podstawie pełnomocnictwa 

 z dnia ……… oraz……………………………………………, zwanym "Wykonawcą":  

 

 

§ 1  

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego (nr sprawy ……….) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

 

§ 2  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie za wynagrodzeniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi w zakresie dzierżawy elementów infrastruktury  telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń 

telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji 

podległych KWP zs w  Radomiu  (dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych), 

których wykaz wraz z cenami jednostkowymi zawiera Załącznik nr 1 do  umowy. 
2. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem zawarcia. 

 

§ 3  

Płatności 

1. Strony ustalają wynagrodzenie łączne brutto (z podatkiem VAT) za przedmiot umowy określony w § 2 

ust. 1 w wysokości: ................................... (słownie zł: ………………………….) zgodnie  

z ofertą cenową Wykonawcy.  

2. Miesięczna wartość świadczenia przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) jest sumą opłat za jeden 

miesiąc (brutto) z uwzględnieniem kosztów instalacji łączy.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec 

Wykonawcy powstałe na tle umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie Wykonawcy. 
4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3 nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy,  

z zastrzeżeniem postanowień § 10 umowy. 
5. Podstawą wystawienia pierwszej faktury będzie podpisanie bez uwag przez upoważnionych przedstawi-

cieli Zamawiającego i Wykonawcy  protokołu odbioru końcowego potwierdzającego uruchomienie  

wszystkich dzierżawionych łączy.  

6. Strony ustalają, że w zakresie opłat, okresem rozliczeniowym w trakcie obowiązywania Umowy będzie 

miesiąc kalendarzowy.  

7. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę za wszystkie łącza objęte  przedmiotem 

umowy, przy czym zobowiązany jest on do podania w fakturze rodzaju łącza oraz kwoty wynagrodzenia 

za dzierżawę tego łącza w danym miesiącu. 

8. W przypadku gdy świadczenie usługi dzierżawy będzie obejmowało mniej niż 1 miesiąc, to wynagrodze-

nie za ten okres zostanie ustalone poprzez podzielenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia za to łącze 

przez 30 i pomnożeniu przez ilość dni, przez które faktycznie była świadczona usługa.  

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 



Komenda Główna Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP  521-31-72-762,  REGON  012137497 

10. Wynagrodzenie wynikające z umowy będzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wyko-

nawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

13. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w formie …………w wysokości 2% wartości umowy brutto, w kwocie ……… zł (słownie ………). 
14. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń Zamawiają-

cego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

 

§ 4 

  Realizacja przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy  będzie realizowany od dnia 02.10.2018 r. przez okres 36 m-cy . 

2. Wykonawca zakończy uruchamiane łącza w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu łącza nowo uruchamiane (wraz z urządzeniami transmisyjnymi 

stanowiącymi zakończenie łączy) na minimum 14 dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy, w celu ich 

sprawdzenia i przygotowania do podłączenia urządzeń Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami OPZ. 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły odbioru uruchamianych łączy  (obowiązujący wzór 

Wykonawcy). Protokoły będą zawierały datę rozpoczęcia świadczenia  usługi. 

5. Potwierdzeniem odbioru wszystkich dzierżawionych łączy wchodzących  w zakres przedmiotu umowy  

będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego. 
6. Za datę uruchomienia łączy przez Wykonawcę przyjmuje się datę podpisania bez uwag przez upoważ-

nionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego wszystkich łączy 

objętych dzierżawą.   

7. Wykonawca dokona zmiany technologii łączy do technologii Ethernet L2 zgodnie ze sporządzonym har-

monogramem migracji. 
8. Harmonogram o którym mowa w ust.7, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu w terminie  7 dni od 

daty podpisania umowy. 

9. Strony ustalają ostateczny termin  dokonania migracji łączy do technologii Ethernet L2 na dzień 

01.02.2019r.  
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły odbioru dokonania migracji (obowiązujący wzór Wy-

konawcy). Protokoły będą zawierały datę rozpoczęcia świadczenia  usługi. 
11. Do podpisywania protokołów odbioru łączy  oraz protokołów dokonania migracji upoważniony jest ze 

strony Zamawiającego Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu lub osoba przez 

niego upoważniona, natomiast ze strony Wykonawcy - upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.  
 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami 

technicznymi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wydzierżawienia łączy zgodnie z parametrami technicznymi i klasą jakości określoną w Załączniku 

nr 2; 

2) zapewnienia prawidłowego działania linii łącznikowych, będących częścią sieci 

telekomunikacyjnej a wchodzących w skład  łączy; 

3) bieżącej kontroli łączy w celu zagwarantowania ich właściwych parametrów. Kontrola odbywać się 

będzie przez systemy utrzymania i nadzoru, jakości pracy cyfrowych łączy zgodnie z rocznym 

harmonogramem prac utrzymaniowych sieci Wykonawcy; 



4) usuwania uszkodzeń łączy w sieci Wykonawcy powstałych z przyczyn nie zawinionych przez Za-

mawiającego oraz udostępnienie na czas usuwania uszkodzenia łączy zastępczych; 

5) zapewnienia na własny koszt zakończeń poszczególnych łączy w węzłach łączności Zamawiają-

cego, z wykorzystaniem infrastruktury kablowej; 

6) zapewnienia, że infrastruktura kablowa Wykonawcy na żadnym odcinku wydzierżawionej drogi 

przesyłowej nie będzie wykorzystywać infrastruktury kablowej należącej do Policji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy, zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego, poprzez wskazanie nazwy tego podwykonawcy. Wykonawca 

powierzając podwykonawcy do wykonania przedmiot umowy odpowiada za jego działania, jak za 

działania własne. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy czynności w 

zakresie  serwisowania urządzeń telekomunikacyjnych były wykonywane przez pracowników zatrudnio-

nych w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 

108). 

5. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usługi zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu in-

formację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmioto-

wego zamówienia, o których mowa w  ust. 4, zawierającą imiona i nazwiska osób. 

6. Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 5 nie mogą naruszać ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6 .  Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4 raz na 

pól roku – przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego 

następne półrocze, licząc od dnia podpisania umowy. 

7.  Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, Wykonawca będzie zobowiązany 

udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 
8. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, 

o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do 

zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz 

przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

9. W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w ust. 4 osobom niezatrudnionym na podstawie 

umowy  o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa  w § 7 ust. 2 pkt5) umowy, oraz 

może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) umowy. 

10. 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. 

 

§ 6 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) niepodłączania, bez zgody Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do 

punktów końcowych urządzeń nienależących do Zamawiającego; Postanowienia te nie dotyczą jednostek 

organizacyjnych podległych MSW oraz innych jednostek administracji państwowej; 

2) zapewnienia Wykonawcy lub osobom działającym na zlecenie Wykonawcy, w celu wykonywania umowy, 

dostępu do miejsca świadczenia usługi, w tym budynków i pomieszczeń w budynkach, na czas wykony-

wania prac instalacyjnych i konserwacyjnych; 

3) dołączania do łączy wyłącznie urządzeń posiadających aktualne potwierdzenie spełnienia wymagań zgod-

nie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne; 

4) utrzymywania w stałej sprawności urządzeń przyłączonych do łączy oraz zapewnienia odpowiednich po-

ziomów sygnałów elektrycznych transmitowanych przez łącza, zgodnie z obowiązującymi normami; 

5) niedokonywania bez wiedzy Wykonawcy jakichkolwiek przeróbek lub zmian w urządzeniach przyłączo-

nych do łączy, a nie będących własnością Zamawiającego;  

6) umożliwienia Wykonawcy dokonywania kontroli stanu jakości pracy jak również wykorzystania łączy i 

parametrów sygnału w łączu, w sposób i w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę   

i  Zamawiającego; 

7) zgłaszania do centrum obsługi zgłoszeń przypadków pogorszenia jakości pracy łączy.  

 



§ 7 

Kary 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 

przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy, chyba, że szkoda została 

spowodowana działaniem siły wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

Dla potrzeb umowy, „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i 

któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki 

i strajki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 5 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

uważa się  jego realizację niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy 
2) 0,2 % wartości brutto określonej w ofercie Wykonawcy dla danego łącza, za każdy dzień opóźnienia 

z winy Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu łącza lub przekazania go w stanie 

uniemożliwiającym korzystanie zgodnie z warunkami umowy, stwierdzonym w protokole odbioru 

łącza. 
3) 0,2 % wartości brutto określonej w ofercie Wykonawcy dla danego łącza, za każdy dzień opóźnienia 

z winy Wykonawcy w dokonaniu migracji łącza do technologii Ethernet L2 lub przekazania go 

w stanie uniemożliwiającym korzystanie zgodnie z warunkami umowy, stwierdzonym w protokole 

odbioru łącza. 

4) 0,2% miesięcznej wartości wynagrodzenia  brutto  danego łącza, określonej w Załączniku nr 1 do 

umowy, w przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

5) 0,2% miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto danego łącza, określonej w Załączniku nr 1 umowy, 

w przypadku przekroczenia limitu czasu rocznej dostępności usługi określonego w Załączniku 2 do 

Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę poniżej limitu określonego w tym załączniku. 

6) w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

brakującej liczby osób zatrudnionych, o których mowa w § 5 ust. 4 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, 

7) 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu infrastruktury docelowej, 

zadeklarowanej przez Wykonawcę w Załączniku  nr 1 do umowy, liczony od dnia następnego po 

upływie sześciomiesięcznego okresu przejściowego. 

3. Zapłata kar określonych w ust.2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy 

opóźnienie wynika z winy Zamawiającego. 

5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Doręczenie Wykonawcy wystawionej przez Zamawiającego noty 

obciążeniowej, w której określono: kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich naliczenia oraz 

wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia, zastępuje wezwanie do zapłaty oraz 

oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu kar umownych. 
6. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar. 
7. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej.” 
 

§ 8  

Wymagania serwisowe i jakościowe łączy 

1. Szczegółowe wymagania serwisowe i jakościowe udostępnianych w ramach Umowy łączy określa 

Załącznik nr 2. 

2. Parametry techniczne łączy muszą być zgodne z obowiązującymi normami i zaleceniami przez cały czas 

trwania dzierżawy.  

3. Wykonawca zapewnieni warunki świadczenia usługi na dzierżawione łącza będących przedmiotem  

umowy, spełniającą następujące wymagania: 



a) reakcja na zgłoszoną usterkę, awarię w ciągu  4 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, 

usuwanie awarii w ciągu  ………… godz. od momentu zgłoszenia awarii; 

b) dostępność służb technicznych Wykonawcy 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu  

przez wszystkie dni w roku; 

c) gwarancja rocznej dostępności usługi na poziomie 99,00 %. 

4. Wykonawca zapewni telefoniczne centrum obsługi zgłoszeń o awariach (uszkodzeniach) łączy dzierżawio-

nych będących Przedmiotem Umowy, przyjmującym zgłoszenia w trybie 24/7/365 (24 godziny, 7 dni  

w tygodniu, przez wszystkie dni w roku) umożliwiającym obsługę zgłoszeń drogą telefoniczną. 

5. O planowanych pracach dotyczących łączy dzierżawionych Wykonawca zobowiązany jest pisemnie po-

wiadomić Zamawiającego nie później niż 7 dni przed ich prowadzeniem. 

6. Za przerwy w pracy dzierżawionego łącza, spowodowane uszkodzeniami  wynikłymi z winy Wykonawcy,  

Wykonawca udziela bonifikaty w opłatach miesięcznych, których wysokość określa się według zasad: 

1) Bonifikaty udziela się w przypadku przerwy w pracy łącza spowodowanego awarią trwającą jednora-

zowo co najmniej 24 godziny. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną godzinę. Bonifikata za 

każdą godzinę awarii wynosi 1/720 opłaty miesięczne zgodnie z Załącznikiem nr 1 za każde uszko-

dzone łącze, 

2) Początek biegu okresu uważanego za przerwę przypada na chwilę zgłoszenia nieprawidłowego działa-

nia lub nie działania usługi. 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy w sytuacji gdy: 
1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiają-

cego oraz konieczna w celu prawidłowego  jej wykonania ; 

2) nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach umowy,  

a zmiana zawartej umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

3) zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego   

z dzierżawy części łączy w przypadku zmiany lokalizacji lub likwidacji jednostek Policji, do których 

doprowadzone są drogi przesyłowe; 

4) zaistniały okoliczności, których Zamawiający  działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany relacji łączy wskazanych w  SIWZ przy zachowaniu 

pozostałych warunków umowy, w tym cen za miesięczną dzierżawę łączy wskazanych w  Cenniku 

Ofertowym; 

6) Zamawiający, w przypadku zmiany lokalizacji jednostki Policji, może jednocześnie pisemnie złożyć 

zamówienie na zmianę lokalizacji zakończenia łącza (przeniesienie łącza) w danej relacji w granicach 

administracyjnych danej miejscowości – przy czym zmiana ta nie może się wiązać ze zmianą wartości 

zamówienia dla danej relacji.  

2. W ramach umowy przeniesienie łączy nie będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. 

3. Przenoszenie łączy bądź rezygnacja z łącza będzie realizowana na podstawie pisemnego zgłoszenia zapo-

trzebowania potwierdzonego zleceniem Zamawiającego. 

4. Maksymalny czas realizacji przeniesienia łącza do nowej lokalizacji nie może przekroczyć 5 miesięcy od 

chwili zgłoszenia.  

5. Rezygnacja z łącza przez Zamawiającego będzie możliwa z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 

6. Przekazanie i odbiór zleconej przez Zamawiającego usługi przeniesienia łącza: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne zlecenie określające zakres, sugerowany termin oraz 

inne istotne dla zadania parametry, 

2) W terminie 20 dni roboczych od doręczenia zlecenia Wykonawca przekaże do Zamawiającego  

pisemna analizę zawierającą określenie szczegółowego przedmiotu zlecenia wraz z oferowanym 

terminem jego realizacji, 

3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy: 

a) Poinformuje wykonawcę o udzieleniu mu zlecenia, w wypadku zaakceptowania warunków 

wskazanych w pkt. 2, 

b) Zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/ poprawy analizy w ciągu 5 dni roboczych i ponownie 

je rozpatrzy zgodnie w opisana procedura,  

c) Poinformuje Wykonawcę o udzieleniu/ nie udzieleniu mu zlecenia. 

4) Odbiory łączy przeniesionych odbywać się będzie analogicznie jak dla łączy podstawowych. 



7. Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla łączy przeniesionych są analogiczne jak dla łączy podstawo-

wych. 

8. Zmiany o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Zmiany Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie dla łączy, które będą dzierżawione przez 

Zamawiającego w okresie dłuższym niż 12 miesięcy  w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) 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. 

2.  W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1) dopuszcza się zamiany  spowodowane wzrostem albo zmniejsze-

niem 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 powo-

dować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniej-

szenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 
3.  W przypadku określonym  w ust. 1 pkt 2) i 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagro-

dzenia 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, Zama-

wiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku 

zmiany przepisów w tym zakresie; 
4.    W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 

5.   W przypadkach, o których mowa w § 10  ust. 1 pkt. 2 i 3, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia 

obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

6.  Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Prawo opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych 

wskazanych w Załączniku nr … do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni  od daty zakończenia 

świadczenia usługi. 

2. Strony ustalają, że wartość prawa opcji nie  przekroczy kwoty …….. brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy). 

3. Wykonawca udzieli ……….miesięcznej gwarancji na wykupione urządzenia sieciowe. 

4. Z chwilą wykupienia urządzeń sieciowych w ramach prawa opcji na Zamawiającego przejdzie prawo do 

licencji na zainstalowane na urządzeniach oprogramowanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust.2. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie wykonawcy jednostron-

nego oświadczenia woli. 

6. Czynności odbioru urządzeń dokonują ze strony Zamawiającego pracownicy Wydziału Łączności 

 i Informatyki.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. 

7. Płatność za urządzenia sieciowe nastąpi  w terminie 30 dni licząc od daty  otrzymania prawidłowo wysta-

wionej  faktury, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  protokołu odbioru. 

8.  W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń  sieciowych 

wykupionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  w terminie wskazanym 

w § 8 ust. 3 lit a) umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego 



lub w postanowieniach umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego 

do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków 

naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt.1. Prawo do odstąpienia Zamawiający może 

wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do 

odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić 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. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa § 7 ust. 2 pkt. 1 - również, gdy Wykonawca powierza bez 

zgody Zamawiającego wykonanie umowy osobie trzeciej. Prawo do odstąpienia Zamawiający może 

wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do 

odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z umowy. 

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w 

szczególności  postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawo 

telekomunikacyjne. 

3. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego 

zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku możliwości polubownego załatwienia 

sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W zakresie nieuregulowanym w u mowie zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych obowiązujący u Wykonawcy. W przypadku sprzeczności regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych z warunkami określonymi w SIWZ oraz w umowie, pierwszeństwo mają 

postanowienia SIWZ oraz umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie doręczone w formie pisemnego zawiadomienia. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa Wykonawcy 

    Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

7. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy)  egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca. 

8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi 

 w załącznikach a warunkami ustalonymi w Umowie, wiążące są postanowienia Umowy 

          
 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1- Cennik ofertowy  

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
 


