
 

Załącznik nr 4 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 
Do wykładni postanowień umowy stosuje się w szczególności zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami 

UMOWA NR   
 
W dniu …............między Instytutem Łączności- PIB z siedzibą w 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1                            
NIP 525- 000-93-12, Regon: 000132629 reprezentowanym przez: 
1. Wojciecha Hałkę - Dyrektora Instytutu Łączności, 
2. Lilianę Lejman    - Główną Księgową Instytutu Łączności 
zwanymi dalej Zamawiającym  
oraz ......................................................................................................................................................................... 
NIP .....................................................  Regon ………………………..…………………  reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą oraz zwanymi dalej „stronami” 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta  umowa o  treści następującej: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu 

do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy  ul 
Szachowej 1,  w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38. Usługi muszą mieć 
charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 
2004r -Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) po sieci kablowej z 
wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej. 

2. Usługi będą świadczone na warunkach i według cen określonych w Ofercie złożonej przez Wykonawcę, przy 
czym Zamawiający pokryje koszty abonamentów i faktycznie zrealizowanych połączeń wychodzących    

3. Umowa będzie realizowana zgodnie ze SIWZ obowiązującą w przetargu i dołączonym regulaminem 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

4. W przypadku gdy dojdzie do sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

5. Zakres świadczeń będzie obejmował:  
5.1.  Udostępnienie przez Wykonawcę dla Instytutu Łączności- Państwowego Instytutu Badawczego w:  
 
5.1.1 Warszawie przy ul Szachowej 1;  

1) 2 łączy typu PRA 30B+D   współpracujących przy zastosowaniu sygnalizacji DSS1  w konfiguracji  punkt –   
punkt    dla centrali cyfrowej HICOM 300E firmy Siemens o pojemności 600 NN z siecią publiczną, 

2) dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 1 Mbit/s, 
3) dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 8 Mbit/s. 

5.1.2  Gdańsku przy ul. Jaśkowej Doliny 15, 
1) 3 linii miejskich  analogowych  w tym:   

• 1 łącze typu PBX (dwukierunkowych) do podłączenia z siecią publiczną centrali telefonicznej cyfrowej 
typu SIGMA – 0/20 o 20 numerach wewnętrznych, 

• 2 łącza z centrali miejskiej gdańskiej (dwukierunkowych)         
5.1.3  Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38, 

1) 6 łączy dwukierunkowych ISDN 2B +  D z zakresem 60 numerów DDI do podłączenia z siecią publiczną  
          cyfrowej centrali telefonicznej  SLICAN ISDN CCA 2720.2. 

2) 5 linii ISDN, 
3) dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 4 Mbit/s na linii 71 372 93 75 

 
 5.2. Połączenia dla wszystkich lokalizacji: 

1) lokalne,  
2) do sieci komórkowych, 
3) międzystrefowe, 
4) międzynarodowe do krajów UE , 
5) międzynarodowe do pozostałych krajów, 
6) ulgowa infolinia 801,  
7) biuro numerów, 
8) bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone:   
     112; 999; 998; 997; 994; 992; 991; 986; 984; 985,  
9) na bezpłatną linię 800,  
10) do Internetu. 

 
 



 

5.3. Usługi świadczone  dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego  powinny obejmować: 
1) sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych,  
2) prezentacje numerów, 
3) bezpłatną blokadę połączeń 700…,400…,300.., 
4) taryfikowanie połączeń pomiędzy  jednostkami organizacyjnymi Instytutu Łączności w Warszawie, 

Gdańsku i Wrocławiu w cenie połączeń lokalnych. 
5) podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy, 
6) 24-godzinny dostęp do serwisu, 
7) bezpłatne billingi na  życzenie Zamawiającego, 

  
6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni bezpłatne zachowanie dotychczasowych 16 numerów 

telefonicznych  w tym 1 numer w Warszawie i 3 numery w Gdańsku oraz  12 numerów we Wrocławiu 
oraz przeprogramowanie i podłączenie central: 
1) HICOOM300E w Warszawie, 
2) SIGMA-020 w Gdańsku, 
3) SLICAN ISDN CCA 2720.2  we Wrocławiu 

7. Termin oddania łączy do eksploatacji nie może przekroczyć 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
 

§2 
Czas trwania umowy 

 
Termin realizacji usługi  –  od 01.03.2014r. do 29.02.2016r.   

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z poniższymi 
cenami: 

1.1. Łączna miesięczna cena abonamentów za łącza do trzech central (SIWZ rozdz. III pkt. 3.1.1a, 3.2.1a, 
3.3.1.a)  ………zł. netto (słownie: ………………) + ……...% podatku od towarów i usług VAT 

           cena …………. zł. brutto  (słownie: ………………………………………..)  
 w tym za łącza ujęte w: 

 1.1.a). rozdz. 3.1.1a .…….zł. netto       (słownie……………)+ ….% podatku od towarów i usług VAT  
           cena …………………… zł. brutto  (słownie: ……………………………………)  
 1.1.b).  rozdz. 3.2.1a .…….zł. netto       (słownie……………)+ ….% podatku od towarów i usług VAT  
          cena……………...zl. brutto     (słownie………………………………), 
 1.1.c)   rozdz. 3.3.1a .…….zł. netto       (słownie……………)+ ….% podatku od towarów i usług VAT  
          cena……………...zl. brutto      (słownie………………………………), 
1.2. Łączna miesięczna cena  za 2 abonamenty linii analogowych (SIWZ rozdz. III pkt. 3.2.1b) ………………zł. 

netto (słownie………………….) + ………….% podatku od towarów i usług VAT 
 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.3. Łączna miesięczna cena  za 5 abonamentów linii ISDN (SIWZ rozdz. III pkt. 3.3.1.b) ………………zł. netto 
(słownie………………………….) + ………….% podatku od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.4. cena miesięczna za 1 abonament dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 1 Mbit/s (SIWZ rozdz. III 
pkt. 3.1.1.b)……………….zł. netto (słownie…………………) + ………….% podatku od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.5. cena miesięczna za 1 abonament dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 4 Mbit/s (SIWZ rozdz. III 
pkt. 3.3.1.c)……………….zł. netto (słownie…………………) + ………….% podatku od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.6. cena miesięczna za 1 abonament dostępu do Internetu - asymetryczny o prędkości 8 Mbit/s (SIWZ rozdz. III 
pkt. 3.1.1.c)……………….zł. netto (słownie…………………) + ………….% podatku od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.7. cena za  1 minutę połączenia lokalnego ……………zł. netto (słownie………………………)  +…………….% 
podatek od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.8. cena za  1 minutę połączenia do sieci komórkowych …………….zł. netto (słownie………………………)  
+…………….% podatek od towarów i usług VAT 

         cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.9. cena za  1 minutę połączenia międzystrefowego ………….zł. netto (słownie………………………)  



 

+…………….% podatek od towarów i usług VAT 
 cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.10. cena za  1 minutę połączenia międzynarodowego do krajów UE ………………………..zł. netto 
(słownie………………………)  +…………….% podatek od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
 (słownie……………………………………………………..) 

1.11. cena za  1 minutę połączenia międzynarodowego do pozostałych krajów ………………………..zł. netto 
(słownie………………………)  +…………….% podatek od towarów i usług VAT 

 cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.12. cena za  1 minutę połączenia  do ulgowej infolinii 801………zł. netto (słownie………………………)  
+…………….% podatek od towarów i usług VAT 

cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.13. cena za  1 minutę połączenia  do biura numerów ………………zł. netto (słownie………………………)  
+…………….% podatek od towarów i usług VAT 

cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

1.14. cena za  1 minutę połączenia  do Internetu   ………………….zł. netto (słownie………………………)  
+…………….% podatek od towarów i usług VAT 

cena ………………zł. brutto 
(słownie……………………………………………………..) 

 
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowiło sumę abonamentów miesięcznych i wartości 

faktycznie przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym połączeń obliczonych zgodnie z ww. cenami 
jednostkowymi oraz , w przypadkach nieujętych w przedmiotowej umowie, z aktualnie obowiązującego cennika 
Wykonawcy (wskazanie cennika operatora, sugerowanego dla klientów biznesowych ,uwzględniającego 
wysokość opłat innych niż wykazane w umowie). 

3. Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia za usługi telekomunikacyjne będzie się odbywało w okresach 
miesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury.   

4. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego.  

5. W przypadku nieuregulowania faktury w w/w terminie, Wykonawca naliczać będzie                                
ustawowe odsetki za zwłokę, zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2003r nr 139 poz.1323 z późn. zm.). 

 
§4 

Obowiązki Stron 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, a 

w szczególności do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły, tj. codziennie, przez całą dobę 
przez okres realizacji umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj. poprawności wybierania numerów, 
braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej oraz przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn. zm). Włączenie się 
przez osoby działające w imieniu Wykonawcy do trwającego połączenia jest możliwe tylko w zakresie 
niezbędnym do usunięcia awarii lub zakłóceń i tylko po dokonaniu sygnalizacji tego faktu osobom 
uczestniczącym w połączeniu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić pracownikom Wykonawcy sprawdzenie stanu technicznego łączy 
telefonicznych i urządzeń końcowych zainstalowanych w jego lokalu, o ile jest to konieczne do należytego 
świadczenia usług telekomunikacyjnych lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie nastąpi w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, w godzinach jego pracy.  

 
 

§5 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. 
2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do poprawienia 

usługi niezwłocznie po zgłoszeniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od 
chwili zgłoszenia. Zgłaszanie awarii winno odbywać się drogą telefoniczną, a jej przyjęcie powinno być 
niezwłocznie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną. Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się 
od godziny przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia, przy czym wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo 
wolne od pracy. 



 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 
2004r. Prawo telekomunikacyjne. 

4. W przypadku nie świadczenia  lub nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez co najmniej 2 
dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z usług innego Wykonawcy a Wykonawca, z którym 
zawarta jest niniejsza umowa zostanie obciążony kosztami dodatkowej usługi. 

5. W przypadku co najmniej  dwukrotnego nie świadczenia lub nienależytego świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez co najmniej 2 dni Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo jednostronnego 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. Uprawnienie to nie będzie 
przysługiwało gdy sytuacja ta jest następstwem działania siły wyższej.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody 
rzeczywistej na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących wypadkach, przy czym odstąpienie możliwe jest bez 
dodatkowych wezwań i uprzedzeń o zamiarze odstąpienia: 
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Wykonawcy, 
2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 
3) Wykonawca przerwał świadczenie usług telekomunikacyjnych bez uzgodnienia z Zamawiającym na okres 

przekraczający 3 (trzy) dni, 
4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług telekomunikacyjnych w terminie określonym w umowie, 
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Odstąpienie przez Strony od umowy powinno mieć formę pisemną z podaniem uzasadnienia. 
9. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z przyczyn istniejących po stronie Zamawiającego 

przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
                                                                       

§6 
Osoby upoważnione 

 
1. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………. 
2. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………… 
3. Strony wyznaczą również osoby do bezpośrednich kontaktów w sprawach technicznych  (w szczególności do 

współpracy przy zgłaszaniu i usuwaniu awarii). 
4.   

§7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Formy pisemnej pod rygorem wymagają też wszelkie zawiadomienia o rozwiązaniu, czy wypowiedzeniu   

niniejszej Umowy. 
3. W sprawach nie uzgodnionych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień  publicznych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
4. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:  
 

 

 

 
 
 
 
Nr sprawy: DAG/A- 1/2014 


