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UMOWA 

O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

zawarta dnia ………………………. roku w Poznaniu, (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 

 

1) Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000134012, NIP 778-10-16-062, 

REGON 630303454, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 84.921.600 zł, zwaną dalej 

„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Roberta Kija – Wiceprezesa Zarządu 

Ryszarda Dembińskiego – Wiceprezesa Zarządu 

a 

 

2) ……………………. adres: …………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………. w Poznaniu, 

Wydział …… Gospodarczy ……… KRS, REGON …., NIP …., kapitał zakładowy w wysokości …. zł, 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  

…………. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub 

podmiotów korzystających z lokali użytkowych stanowiących własność Zamawiającego usług w 

zakresie telekomunikacji oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych i symetrycznych  

o przepustowości nie mniejszej niż 1000/1000 Mbit/s przez węzeł dostępowy sieci Wykonawcy  

w budynkach zlokalizowanych przy: 

a) ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse), 400, 404 i 406, przy czym główny punkt 

dostępowy znajduje się na kondygnacji -1 (serwerownia) w budynku nr 406 w Poznaniu, 

b) ul. Za Bramką 1 i  ul. Piastowska 71 w Poznaniu (przy czym główny punkt dostępowy znajduje 

się na kondygnacji 0 (serwerownia) w budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu,  

 (dalej jako „Przedmiot Umowy”). 

2. Wykonawca będzie wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z Zakresem Usług stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Świadczenie usług wskazanych w ust. 1 polega na wypełnianiu przez Wykonawcę obowiązków 

zgodnie z zapytaniem ofertowym, przedstawioną ofertą oraz Zakresem Usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektami, w których świadczony będzie Przedmiot 

Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całości sprzętu, niezbędnego do świadczenia usług 

wymienionych w ust. 1, jego instalacji i konfiguracji na swój koszt i ryzyko, własnym transportem 
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do określonych lokalizacji Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, 

najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi. Sprzęt zostanie dostarczony 

wraz ze wszystkimi akcesoriami, z wyłączeniem urządzeń końcowych, niezbędnymi do 

umożliwienia jego pracy w określonej lokalizacji Zamawiającego. 

6. Montaż sprzętu, o którym mowa w ust. 5 w budynkach określonych w § 1 ust. 1 lit. a), b) 

Umowy, nastąpić ma po godz. 19.00 dnia 29.09.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest i 

gwarantuje, że usługi wskazane w ust. 1 w stosunku do budynków zlokalizowanych przy ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse), 400, 404 i 406, Za Bramką 1, Piastowska 71 

świadczone będą bez jakichkolwiek zakłóceń najpóźniej od godz. 00:00 w dniu 1 października 

2019 roku.  

7. Jeżeli świadczenie usług wskazanych w ust. 1 wymagać będzie odpowiedniej konfiguracji sieci 

czy zmiany adresów IP, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych 

czynności, tak by usługi mogły być świadczone w terminie wskazanym w ust. 6. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej procedury formalnoprawnej oraz 

technicznej przeniesienia w imieniu Zamawiającego wszystkich numerów telefonicznych, jakie są 

w posiadaniu Zamawiającego oraz podmiotów, którym Zamawiający wynajmuje pomieszczenia 

w lokalizacjach wskazanej w ust. 1 powyżej.  

9. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia przeniesienia numerów, o których 

mowa w załączniku nr 1 do Umowy oraz przeprowadzenia testów sprawności w terminie 24 

godzin od zgłoszenia Wykonawcy chęci przeniesienia numeru, zaś w zakresie przeniesienia 

numeracji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny 

od momentu otrzymania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do tej czynności 

dokumentów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia swoich usług bez wyłączania sieci telefonicznej 

Zamawiającego udzielając gwarancji poprawności jej działania i połączeń telefonicznych 

z numerów. 

11. W razie niedotrzymania ustaleń, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 

wyrównania w całości wynikłej z tego szkody w tym wyrównania wszelkich strat i pokrycia 

utraconych zysków. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

12. Realizację Przedmiotu Umowy poprzedzi protokół sporządzony bezpośrednio po instalacji 

urządzeń i uruchomieniu usług, stwierdzający funkcjonalność wdrożonego rozwiązania, do 

którego zostaną dołączone raporty z wykonanych testów – protokół przyjęty przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

13. Całkowitą realizację Przedmiotu Umowy potwierdzi protokół końcowy sporządzony po 

zakończeniu świadczenia usług i deinstalacji sprzętu. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia jej zawarcia do dnia 30 września 2020 r. 

godziny 23:59:59. 

2. Rozpoczęcie świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1 lit a), b) Umowy nastąpi od dnia 1 

października 2019 r. godzina 00:00. 
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§ 3 

Prace wdrożeniowe 

1. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w obiektach 

Zamawiającego wyszczególnionych w § 1 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją Umowy w taki 

sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy sieci teleinformatycznej Zamawiającego lub  

w przypadku konieczności przerwania pracy ww. sieci, działania będą dokonywane w godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zainstaluje wszystkie dostarczane przez siebie urządzenia wraz z zastosowanymi 

komponentami w miejscu ich docelowej pracy (w wyszczególnionych w § 1 ust. 1 lokalizacjach). 

Prace instalacyjne obejmą w szczególności: 

1) podłączenie urządzeń wraz z osprzętem dodatkowym do sieci elektrycznej Zamawiającego, 

2) podłączenie urządzeń w ramach infrastruktury sieciowej Zamawiającego. 

4. Wykonawca w zakresie konfiguracji: 

1) zestawi połączenia zapewniając spełnienie wymagań opisanych w § 1 ust. 1 Umowy,  

2) wykona testy funkcjonalne połączeń do sieci Internet oraz połączeń między lokalizacjami 

Zamawiającego, potwierdzające gwarantowaną przepływność i jakość usługi (np. pomiar 

utraty pakietów w jednostce czasu), w tym wykona pomiary reflektometryczne dla 

zestawionego połączenia światłowodowego. 

 

§ 4 

Osoby do kontaktów 

Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w zakresie wykonywania 

Umowy: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego: Piotr Juskowiak, tel. 61 673 45 41 lub 503 126 372, e-mail: 

piotr.juskowiak@wcwi.com.pl, oraz Miłosz Król, tel. 61 673 45 42 lub 885 058, 002, e-mail: 

milosz.krol@wcwi.com.pl adres do korespondencji - wskazany przy oznaczeniu Strony 

Umowy, 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………  nr tel. …………………………………..              e-mail: 

…………………………… adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy, 

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i 

następuje w formie pisemnej. 

 

§ 5 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 

1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie Przedmiotu Umowy, 

2) wyrządzone szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku działań Wykonawcy przy 

wykonywaniu Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 

warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

mailto:piotr.juskowiak@wcwi.com.pl
mailto:milosz.krol@wcwi.com.pl
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4. Wykonawca zapewni Gwarancję Jakości Świadczonych Usług (SLA) na zasadach określonych 

poniżej: 

1) monitorowanie łącza przez 24h/dobę, 

2) czas reakcji nie dłuższy niż 3 godziny, 

3) czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 6 godzin, 

4) dostępność usługi w skali roku nie mniejsza niż 98,5%, 

5) pomoc techniczna całodobowa, 

6) zapewnienie dostępności służb technicznych 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni 

w roku, 

7) natychmiastowe informowanie osoby wskazanej przez Zamawiającego o planowanych 

i nieplanowanych przerwach w dostępności usługi. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego 

pracownikom, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 

Przedmiotem Umowy, jak również za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych 

 z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego.  

2. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający, z powodu nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego, poza przypadkiem 

wskazanym w § 1 ust. 6 Umowy, gdy Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec Zamawiającego. 

3. W okresie świadczenia usług Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie, przez 

które rozumie się brak dostępności usług lub świadczenie usług o parametrach niższych niż 

wymagane w Załączniku nr 1 oraz w § 5 ust. 4, spowodowanych uszkodzeniem lub 

nieprawidłowym działaniem urządzeń bądź łączy telekomunikacyjnych Wykonawcy lub 

użytkowanych przez Wykonawcę na mocy odrębnych umów z osobami trzecimi, w tym z innymi 

operatorami, uniemożliwiające lub utrudniające poprawną pracę łączy w zakresie zgodnym  

z Umową, wynikające z winy Wykonawcy. 

4. Prace serwisowe wykonywane u Zamawiającego, realizowane będą w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 800 do 1600. 

5. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 

Wykonawca.  

6. Wykonawca obowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. 
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3. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową mimo wezwania złożonego na piśmie 

przez Zamawiającego i wyznaczenia mu terminu dodatkowego na wykonanie usługi, 

2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

4. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Zamawiający ma 

prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 

3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia,  

w przypadku, gdy Umowa nie jest wykonywana lub jest wykonywana w sposób nienależyty  

w szczególności, gdy Wykonawca w sposób ciągły nie wywiązuje się z minimalnych wymagań / 

parametrów technicznych przesyłu. 

6. Zamawiający ma również prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 8 

Czynności serwisowe 

1. W ramach świadczonych na podstawie Umowy usług Wykonawca dokonywać będzie czynności 

serwisowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub drogą e-mail osobę wyznaczoną w § 

4 pkt. 1 Umowy na co najmniej 24 godziny przed zaplanowaną czynnością serwisową. 

Przeprowadzane czynności serwisowe, które nie zostaną zgłoszone w tym trybie, traktowane 

będą jako przerwa w dostawie usług. 

3. Wykonawca oświadcza, że czynności serwisowe nie przekroczą 4 (słownie: czterech) godzin 

miesięcznie. Jeżeli łączny czas czynności serwisowych w miesiącu kalendarzowym przekroczy 4 

godzin, to ilość godzin powyżej 4, traktowana będzie jako przerwa w dostawie usług. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby ograniczać powstawanie przerw czy 

zakłóceń spowodowanych naprawami serwisowymi.  

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Kary umowne z tytułu awarii (miesięcznie) 

Świadczenia (kary umowne) za przerwę w dostawie usługi zostaną przyznane za wszelkie 

przerwy (z wyjątkiem opisanych § 8 ust.3). Świadczenie w postaci kary umownej naliczane 

jest za każdą rozpoczętą godzinę awarii ponad gwarantowany czas usunięcia awarii,  

a rozliczane będzie w cyklach miesięcznych. Kara umowna z tytułu awarii (miesięcznie) 

wynosi 1,00% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę awarii ponad 

gwarantowany czas usunięcia awarii, 

2) Świadczenia z tytułu niedostępności sieci (rocznie) 

W przypadku niedostępności sieci kara umowna będzie naliczana za każdą rozpoczętą 

godzinę nie spełniającą wymogu gwarantowanej dostępności (sumaryczny czas awarii). 

Zapłata kary umownej nastąpi po 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wysokość 
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świadczenia z tytułu niedostępności (rocznie) wynosi 0,08% łącznego rocznego 

wynagrodzenia brutto. Do wyliczenia świadczenia przyjmuje się 365 dni w roku, co stanowi 

8.760 godzin. Kara umowna naliczona zgodnie z pkt 2 zostanie potrącona przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy. W razie gdyby wysokość kwoty naliczonej kary 

umownej przekroczyła kwotę przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za ostatni miesiąc 

świadczonej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę 

między kwotą naliczonej kary umownej a wynagrodzeniem Wykonawcy w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia obowiązywania Umowy bez konieczności odrębnego pisemnego wzywania 

go przez Zamawiającego do zapłaty tej kwoty, 

3) Świadczenia z tytułu awarii oraz tytułu niedostępności sieci są rozliczane niezależnie od 

siebie. W przypadku zbiegu obydwu świadczeń w danym miesiącu, w pierwszej kolejności 

naliczana jest kara umowna z tytułu awarii, 

4) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy karę w wysokości 10 % łącznego 

rocznego wynagrodzenia brutto z tytułu opłaty abonamentowej ustalonego w Umowie, 

 w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

5) W przypadku nie wywiązania się z postanowień § 2 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% łącznego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w uruchomieniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit a) lub lit. b) Umowy, 

6) Zamawiający wyznacza wysokość kary umownej za brak dostępności usługi, rozumianej jako 

wyrażoną procentowo sumę godzin w ciągu danego miesiąca, podczas których Wykonawca 

zapewnia świadczenie usług, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) dostępność usługi, poniżej 98,5%, a powyżej lub równa 97,0% - kara umowna wyliczona 

według wzoru: (100% - faktyczna dostępność usługi) × sumy wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

b) dostępność usługi, poniżej 97,0% - kara umowna wyliczona według wzoru: (100% - 

faktyczna dostępność usługi) × 1,5 × sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 pkt 1) Umowy. 

2. Z tytułu innego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 10 ust. 1 pkt 1) za każdy stwierdzony 

przez Zamawiającego przypadek z osobna. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonych 

faktur. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

za poniesioną szkodę w razie, gdyby jej wartość – ustalona z zastrzeżeniem ograniczenia 

przewidzianego w § 6 ust. 2 – przekraczała naliczoną i zapłaconą lub potrąconą karę umowną. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek. 

 

§ 10 

Wartość umowy. Warunki płatności 

1. Za świadczenie usług internetowych oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych będących 

Przedmiotem Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, które wynosi: 
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1) stałe opłaty miesięczne (opłata abonamentowa) za świadczenie usług określonych                        

w § 1 ust. 1 Umowy - ……….  zł netto (słownie: …………………….) 

2) Cena za połączenia lokalne - ………… zł netto za minutę połączenia (słownie: ……………………. ), 

3) Opłata za połączenia międzystrefowe - ………… zł netto za minutę połączenia  (słownie: 

cztery grosze), 

4) Opłata za połączenia międzynarodowe w strefie 1 - …………  zł netto za minutę połączenia 

(słownie: piętnaście groszy), 

5) Cena połączeń do krajowych sieci komórkowych - …………  zł netto za minutę połączenia  

(słownie: siedem groszy), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) - 5) zostanie stosownie powiększone o wartość 

odpowiadającą ilości faktycznie wykonanych połączeń telefonicznych w danym miesiącu 

rozliczeniowym przez Zamawiającego lub osoby wynajmujące od niego pomieszczenia, z których 

połączenia telefoniczne są realizowane, zgodnie ze stawkami cenowymi wskazanymi ust. 1  

pkt. 2)-5) oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje podatek VAT liczony wg stawki odpowiedniej dla 

danej grupy towarowej, jest wartością stałą i nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu każdego miesięcznego 

okresu rozliczeniowego. 

5. Należności Wykonawcy za wykonaną usługę będą regulowane na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę za każdy miesiąc. 

6. Warunki płatności: 

1) opłaty abonamentowe za korzystanie z usług płatne będą każdego miesiąca do dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, 

2) zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury na podany rachunek bankowy Wykonawcy, 

3) za dzień zapłaty należności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 

4) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

7. W czasie trwania Umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem zmiany 

aktualnie obowiązującej stawki VAT, wtedy zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto zgodnie 

z obowiązującą stawką podatku VAT. 

8. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie naliczane od dnia rozpoczęcia wykonywania 

(uruchomienia) usług. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany danych związanych 

 z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy związaną ze zmianą osób reprezentujących 

Strony Umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w 

imieniu reprezentowanej Strony lub zmiany obowiązujące stawki VAT lub rozszerzenia 

Przedmiotu Umowy o usługi, które nie były wskazane w treści Zapytania ofertowego. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w formie załącznika do Umowy regulaminu świadczenia 

usługi telekomunikacyjnej lub usługi dostępu do Internetu Wykonawcy, mającego zastosowanie 

jedynie w sprawach nieuregulowanych Umową. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową  

a regulaminem świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi dostępu do Internetu 

Wykonawcy, pierwszeństwo przypada postanowieniom Umowy i Zakresu usług przedmiotu 

zamówienia. Ewentualne dołączenie wymienionych w zdaniu pierwszym regulaminów nastąpi 

wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Zamawiającego lub poprzez zawarcie stosownego aneksu. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych, 

a w przypadku braku porozumienia Stron kwestie te rozstrzygać będzie właściwy Sąd 

powszechny. 

5. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

6. Integralną częścią Umowy są: 

1) Zakres usług, 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

__________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 

__________________________ 

WYKONAWCA 

 


