
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

 

Znak sprawy: SZRM-ILI-244.6.2022.LKR 

Nr procedury: RZP-I-WB/88/EFZ2/2022 

 

 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa Nr  ZRM/UM/     /EFZ  /2022 na świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien 

światłowodowych 1J dla budynku SZRM na ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie 

 

 

zawarta w dniu ................................ 2022 r. w Warszawie pomiędzy  

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481  reprezentowanym na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia ………………………… r. 

o numerze …………………………………., przez Pana ................................ – Dyrektora Stołecznego 

Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM), zwanym dalej Zamawiającym 

a  

………………………………….…………..…………, z siedzibą w ……………. (kod: ………..), przy 

ul. …………………………………….… zarejestrowaną/ym w ………………………… pod  numerem 

……………….……,  NIP ……………., REGON ……………., (załącznik nr 4 odpowiednio odpis z KRS 

lub CEIDG) zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez: …………………………………. 

 

Po ustaleniu wartości zamówienia, w związku z treścią  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) do tego 

postępowania nie stosuje się jej przepisów. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie 

z § 9 (Procedury udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł, 

a nie przekraczającej kwoty 130.000 zł)  Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy 

udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nie przekraczającej 

kwoty 130.000 zł w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta stanowiącego Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 126/2021 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 

19 listopada 2021 r. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez jednostkę 

organizacyjną m. st. Warszawy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą 

w Warszawie (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy, definicje 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien 

światłowodowych 1J od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie do budynku 

przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie i od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 

do budynku przy ul. Młynarskiej 43/45, w Warszawie, na potrzeby teletransmisji danych, 
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zwanej dalej „Usługą”, pomiędzy w/w lokalizacjami Zamawiającego przy wykorzystaniu 

szkieletu metropolitarnej sieci światłowodowej MAN (z ang.: Metropolitan Area 

Network), zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 będzie świadczona przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego przez okres 36 miesięcy rozpoczynając od dnia 1.10.2022 r. a kończąc 

30 września 2025 r. przez 24 godz. na dobę. 

3. Użytym w niniejszej umowie sformułowaniom Strony nadają następujące znaczenie: 

a) Awaria – nieplanowana niedostępność usługi, 

b) Niedostępność usługi – każdy brak świadczenia usługi bądź świadczenie usługi 

        niezgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w umowie. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) uruchomienia usługi we wskazanym terminie, 

b) świadczenia usługi nieprzerwanie przez okres trwania umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za świadczenie usługi opisanej w § 1 niniejszej Umowy będzie płatne  

w ramach miesięcznego abonamentu, płatnego w wysokości _________,___ zł brutto 

(słownie: _________________________________________) za każdy miesiąc 

obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Jednorazowa opłata instalacyjna w wysokości ______________ zł brutto (słownie: 

__________________________) zostanie doliczona do pierwszej faktury za październik 

2022 r. 

3. Łączna wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 

_______________,____ zł brutto (słownie: ___________________________________). 

4. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc wynagrodzenie będzie obliczane 

proporcjonalnie do ilości dni objętych niniejszą umową w danym miesiącu 

kalendarzowym, nie więcej niż 1/30 wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 powyżej 

za każdy dzień świadczenia usługi. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie 

nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku 

z wykonywaniem Umowy lub usuwaniem wad przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Fakturowanie i rozliczenia 

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 nastąpi fakturami 

wystawionymi nie częściej, niż jeden raz w miesiącu za każdy miesiąc świadczenia usługi. 
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2. Faktury będą wystawione z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o podatku od 

towarów i usług. Faktura  będzie wystawiona na Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą 

w Warszawie (kod: 00-950), Pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481 – Nabywca. Jako odbiorca 

i płatnik w fakturach zostanie wskazany Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31. Prawidłowo wystawione 

faktury powinny zawierać numer umowy, na podstawie której są wystawione oraz wyrazy 

„mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) 

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia pól oznaczonych „numer 

umowy” oraz „referencje kupującego”. 

3. Faktury zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Stołecznego Zarządu 

Rozbudowy Miasta lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF). 

4. Zamawiający nie akceptuje odbierania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu 

e-Faktur (KSeF). 

5. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

2) płatności za przedmiot umowy będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – jest uprawniony 

do wystawiania faktur, 

2) płatności winny być dokonywane na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, który będzie 

wskazywany w fakturach wystawionych przez Wykonawcę, 

3) numer rachunku bankowego wskazany w fakturze musi widnieć w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej 

Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). 

Zamawiający zachowuje prawo dokonania weryfikacji w dniu zlecenia płatności, czy numer 

rachunku bankowego Wykonawcy widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, o którym 

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała 

lista podatników VAT). 

7. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem 

na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni liczonych od daty 

przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo 

wystawioną fakturę uznaje się fakturę zawierającą wszystkie niezbędne dane 

w szczególności określone w ust. 2.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego numeru rachunku bankowego  

w fakturze, skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, 

https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym 

skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. 

8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 

polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę. 

9. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

10. Dokonanie cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy może 

nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5 

Świadczenie usługi i kary 

1. Strony ustalają niżej wymieniony jednolity system gwarancji jakości świadczenia usługi – 

SLA (z ang.: Service Level Agreement), w ramach którego dla miesięcznego okresu realizacji 

będą mierzone następujące parametry: 

a. Dostępność Usługi w okresie miesięcznym określa się procentowo jako:  

 

[łączna liczba minut w okresie] – [łączna liczba minut niedostępności w okresie] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

                           [łączna liczba minut w okresie] 

 

b. Liczba Awarii w okresie jednego miesiąca, nawet jeżeli nie powoduje 

to niezachowania wymaganego czasu Dostępności Usługi w ciągu miesiąca 

w lokalizacji, w której świadczona jest usługa, 

c. Czas Reakcji na awarię określony jest na 0,5 (słownie: pół) godziny od chwili 

stwierdzenia awarii przez Wykonawcę bądź zgłoszenia jej przez Zamawiającego 

w jednej z form komunikacji określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niedostępności usługi i liczby 

awarii, zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Liczba Awarii w okresie jednego 

miesiąca 

Kara umowna:  % miesięcznego 

wynagrodzenia brutto za realizację Umowy 

1   0 

2 – 4 15 

Dostępność Usług w okresie 

miesięcznym  

Kara umowna: % miesięcznego 

wynagrodzenia brutto za realizację Umowy 

Dostępność ≥ 99,7%  0 

99,7% > Dostępność ≥ 99,0% 10 

99,0% > Dostępność ≥ 98,0% 30 

98,0% > Dostępność ≥ 97,0% 50 

97,0% > Dostępność 100 
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5 – 7 25 

8 – 9 50 

10 i więcej 75 

 

3. Kara umowna z tytułu braku reakcji na awarię za każdą rozpoczętą godzinę 

z uwzględnieniem ust. 1 lit. c. wynosi 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) łącznej 

wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 3. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą naliczane na koniec 

okresu rozliczeniowego którego dotyczą, w oparciu o comiesięczny Raport z Awarii 

sporządzany według wzoru określonego w  załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, a jeżeli 

potrącenie to nie będzie możliwe, wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne 

łącznie z odsetkami o których mowa w ust. 6 poniżej w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty kar umownych, przyjmującego formę noty księgowej.  

6. Za nieterminową zapłatę kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne 

w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

nie wyżej niż stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie, dopuszczalna zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Zapłata kary lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania pozostałych zobowiązań umownych.  

8. Zamawiający uprawniony jest dochodzenia na zasadach ogólnych przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

zastrzeżonych w umowie.  

9. Wykonawca wykonuje usługi serwisowe niezwłocznie po stwierdzeniu przez siebie awarii 

lub po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego w formie: 

a. telefonicznej pod numerem ………………..,  

b. elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: …………………………….  

10. Wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii będzie stanowił 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający może zmienić taką osobę, 

powiadamiając o tym ze stosownym wyprzedzeniem Wykonawcę. Zmiana taka 

nie stanowi zmiany Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdej planowanej 

przerwie w dostępie do świadczonych usług. Informacje takie powinny być przesyłane 

Zamawiającemu na adresy e-mail: szrm@szrm.pl; ___@szrm.pl oraz anonsowane 

telefonicznie  _______________ lub __ ____________ lub ______________. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostęp 

do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą zainstalowane urządzenia aktywne,  

w celu dokonywania czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i serwisowych  

w dniach i godzinach pracy Zamawiającego uzgodnionych z Zamawiającym, pod nadzorem 

pracowników Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zgłaszania 

mailto:szrm@szrm.pl
mailto:___@szrm.pl


6 

 

danych kontaktowych pracowników wykonujących prace techniczne na adresy: 

szrm@szrm.pl, __________@szrm.pl.  

13. Wykonawca nie odpowiada za niemożność świadczenia usługi z powodu braku dostępu 

do pomieszczeń Zamawiającego. Czas niedostępności dla Wykonawcy do pomieszczeń 

Zamawiającego nie będzie liczony jako czas niedostępności usługi. 

 

§ 6 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku 

z realizacją przedmiotu umowy i zabezpieczeniu do nich dostępu osobom trzecim, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). 

2. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do nie udzielania osobom trzecim 

informacji dotyczących warunków łączącej je Umowy, a  wzajemnie udzielane informacje 

wykorzystywać tylko do celów wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Klauzula interesu publicznego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

 

§ 8 

Współpraca 

1. Wykonawca wyznacza p. …………………………………………., adres                         e-mail: 

……………………………………………… do współpracy z Zamawiającym. 

2. Zamawiający wyznacza _________________________, adres e-mail: 

______________________ do współpracy z Wykonawcą. 

3. Zmiana osoby do współpracy ze strony Zamawiającego wymaga poinformowania w trybie 

zawiadomienia pisemnego i nie wymaga zmiany umowy. 

 

 

§ 9 

Informacja o udostępnieniu i przetwarzaniu danych osobowych 

1. W celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji 

tego celu Zamawiający udostępni Wykonawcy do przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

mailto:szrm@szrm.pl
mailto:pmalicki@szrm.pl
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), zwykłe dane osobowe pracowników Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione mu dane osobowe wyłącznie 

dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane te dotyczą, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie  z obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Wykonawca będzie przetwarzał udostępnione mu w niniejszej umowie zwykłe dane 

osobowe dotyczące pracowników administratora danych osobowych. Dane osobowe 

obejmować będą dane kontaktowe do pracowników Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym. Zamawiający 

ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę odpowiadają 

postanowieniom umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

udostępnionych danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych 

w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy 

jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, iż nie będą one udostępnione w sposób 

niedozwolony  z zastrzeżeniem pkt 7. 

7. Wykonawca może udostępniać przekazane mu dane osobowe innym podmiotom jedynie 

w celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). 

Kolejne podmioty przetwarzające winny spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 

zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie. 

8. Czas przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest ograniczony do terminu 

zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 

Po upływie tego okresu udostępnione dane będą usunięte przez niego ze wszystkich jego 

baz danych (co nie dotyczy dokumentacji archiwalnej). 

9. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii 

Europejskiej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (w tym 

poprzez korzystanie z usług dostawców oprogramowania internetowego) wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego i może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia 

szczególnych warunków określonych w przepisach RODO.  

10. Udostępnione dane nie będą profilowane. 

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca 

niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt Zamawiającemu. 

12. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w związku z realizacją 

niniejszej umowy jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa) reprezentowany przez Dyrektora Stołecznego 

Zarządu Rozbudowy Miasta. 
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13. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem 

następującego adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl. 

14. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy przetwarzane 

są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji postanowień ww. umowy. Dane osobowe 

są wykorzystywane do kontaktów z Wykonawcą. Dane osobowe przetwarzane 

są również w celach archiwalnych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących 

na administratorze danych. 

15. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej 

umowy w celu jej realizacji. 

16. Odbiorcą danych osobowych w związku z realizacją umowy mogą być: biura i jednostki  

organizacyjne m.st. Warszawy, organy administracji publicznej i sądy. 

17. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

18. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

przechowywane: 

a. w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z umowy; 

b. w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach  zgodnie 

z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

19. Osoby fizyczne, których dane pozyskano od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej 

umowy mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz 

prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

20. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy 

ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić 

prawidłowe wykonanie umowy. 

22.  Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy nie 

stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

  

§ 10 1) 

Udostępnianie informacji publicznej 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.  U. z 2022 r., poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, 

z zastrzeżeniem ust. 2 

mailto:iod@szrm.pl
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2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – 

również w zakresie objętym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). 

§ 10 2) 

Udostępnianie informacji publicznej 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  

6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, 
1) - „wersja dla os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą” 
2) - „wersja dla przedsiębiorcy” – innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą następować, pod rygorem nieważności – w formie 

pisemnej – w drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) zmiana adresów do korespondencji, 

3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, 

4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; w każdym 

takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących 

w danym czasie aktów prawa. 

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 1) – 3) dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja pomiędzy Stronami będzie doręczana 

na poniższe adresy: 

1) Do Zamawiającego – ul. Senatorska 29/31, 00 – 099 Warszawa, e-mail: 

szrm@szrm.pl, 

2) Do Wykonawcy – ul. _____________________, e-mail: ……………….. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomieni o każdej 

zmianie ich siedziby, osób reprezentujących lub adresu dla doręczeń korespondencji. 

W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym 

na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez 

pocztę po dwukrotnym awizowaniu. 

6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 
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porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Stron. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron.  

10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

2. Załącznik nr 2 – wzór raportu z awarii. 

3. Załącznik nr 3 – wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania 

awarii. 

 

 

 

 

W Y K O N A W C A      Z A M A W I A J Ą CY 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr ZRM/UM/……./EFN-2 

z …………….2022 r. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dzierżawy ciemnych  włókien 

światłowodowych 1J w relacjach jak w ust. 2, na potrzeby teletransmisji danych przy 

wykorzystaniu szkieletu metropolitarnej sieci światłowodowej MAN przez okres 

36 miesięcy.  

Usługa musi być uruchomiona w dniu 1 października 2022 r. o godz. 0:00.  

Wykonawca musi być właścicielem infrastruktury teleinformatycznej, na której 

świadczona będzie usługa. 

Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich zgód właścicieli obiektów pomiędzy 

którymi ma być zestawione w/w połączenie światłowodowe. 

 

2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi teletransmisji i zestawienia łącza 

światłowodowego punkt-punkt pomiędzy siedzibą Zamawiającego: ul. Senatorska 29/31, 

w Warszawie do poniżej określonych lokalizacji:  

 

Lp. Nazwa i adres lokalizacji 

1. Warszawa, ul. Nowogrodzka 43 

2 Warszawa, ul. Młynarska 43/45 

 

3. Jeśli instalacja usługi będzie tego wymagała, Wykonawca dostarczy i zamontuje 

we wskazanych przez Zamawiającego szafach Rack 19” panele krosownicze 

światłowodowe o rozmiarach 1U. Na przedmiotowych panelach zakończone zostanie 

przez Wykonawcę medium światłowodowe – standard SC/APC. 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr ZRM/UM/……./EFN-2/2022 

z ……………….. 2022 r. 

 

WZÓR RAPORTU Z AWARII 

 

Miesiąc:...................... Rok: ........ 

 

Zamawiający: 

 

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

 

 

Wykonawca: 

 

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

 

 

Rejestr awarii: 

Lp. Data Godz. 

wystąpienia 

awarii 

Łącze Czas reakcji Czas trwania 

awarii 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do umowy nr ZRM/UM/……./EFN-2/2022 

z ……………..2022 r. 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO  

UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANIA AWARII  

 

 

Lp. Imię i nazwisko Telefon E-mail 

1. p. Grzegorz Sroczyński +48 508 010 842 gsroczynski@szrm.pl 

2. p. Adam Skowroński + 48 22 277 59 02 askowroński@szrm.pl 

3. p. Łukasz Krzyśpiak +48 508 010 843 lkrzyspiak@szrm.pl 

 

 

 


