WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ............................... ……. roku w ……………………… pomiędzy:
Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 bud. 3 , 44-100 Gliwice, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon
241069249, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez:


Prezesa Zarządu – Grzegorz Nitkiewicza

a
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
……………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą reprezentowanym przez:


………………… – …………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. W ramach zamówienia pn. „Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci
dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta Gliwice” Zamawiający zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania następujące prace, polegające na: zaprojektowaniu i budowie
rurociągu kablowego i linii światłowodowych na terenie Miasta Gliwice w ramach zadań pn.:
„SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa
śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej sieci Szerokopasmowej dla Miasta
Gliwice” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres:
2.1. przygotowanie dokumentacji projektowej
2.2. wybudowanie zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej
2.3. wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórek
i odtworzeń nawierzchni,
2.4. dostawę, ułożenie i montaż kabli światłowodowych,
2.5. zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń wraz
z instalacją energetyczną i podłączeniem do budowanej sieci,
2.6. dostawę i instalacja przełącznic światłowodowych, łączników światłowodowych i pigtaili;
2.7. wykonanie pomiarów linii światłowodowych i dostarczenie dokumentacji pomiarowej;
3. Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączniku nr 6 SIWZ – Program FunkcjonalnoUżytkowy
4. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ,
w którym wyszczególniono części stanowiące podstawę odrębnych odbiorów i ich wartość,
opracowane zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 Umowy zostanie
wykonany w terminie
 od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2016r.
2. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca zgłosił
Zamawiającemu pisemnie gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego, w toku odbioru
końcowego nie zostały stwierdzone wady, a Zamawiający podpisał protokół odbioru
końcowego stwierdzający brak wad. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone
wady, za dzień wykonania przedmiotu Umowy zostanie uznany dzień pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i ponownego zgłoszenia do odbioru, pod
warunkiem, że w wyniku ponownego odbioru Zamawiający podpisał protokół odbioru
końcowego stwierdzający brak wad.
§3
Obowiązki Stron
1. Zamawiający:
1.1. przekaże, po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, teren budowy
w terminie do 5 dni od daty podpisania odbioru dokumentacji projektowej bez uwag,
1.2. nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się
na placu budowy w trakcie realizacji zadania,
1.3. Przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia i po stwierdzeniu braku wad wykonanego
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot
umowy.
1.4. Po akceptacji jednej z co najmniej dwóch przygotowanych przez Wykonawcę propozycji
przebiegu tras światłowodowych, Zamawiający popisze umowę z Operatorem.
1.5. będzie pełnił nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za nadzór nad inwestycją i pełnieniem
funkcji inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:
 ………………………………….
2. Wykonawca:
2.1 w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym sporządzi i dostarczy
Zamawiającemu co najmniej dwie propozycje przebiegu tras światłowodowych (dalej
„Wstępny projekt”) przebiegu tras światłowodowych z wykorzystaniem infrastruktury
istniejącej (dzierżawa kanalizacji) i budowy przyłączy do obiektów końcowych i linii
światłowodowych w warstwie dostępowej dla jednostek miejskich wymienionych w Tabeli
1. w pkt 2.1.1 załącznika nr 6 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wstępny Projekt
powinien w szczególności wskazywać na jakich odcinkach Wykonawca zakłada
wykorzystanie infrastruktury istniejącej (dzierżawa kanalizacji) a na jakich - budowę
przyłączy do obiektów końcowych i linii światłowodowych w warstwie dostępowej.
Ponadto Wstępny Projekt powinien uwzględniać wymagania Zamawiającego określone
w pkt 2.3.8 załącznika nr 6 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, wskazywać
właścicieli istniejącej infrastruktury, której wykorzystanie zakłada Wykonawca, oraz zostać
dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej (w 4 egzemplarzach) jak
i elektronicznej w otwartych formatach plików (.dwg, .doc, .xls, .jpg, itp.) oraz w formacie
.pdf, przy czym:
a. rysunki i schematy w wersji elektronicznej edytowalnej umożliwiające otwarcie plików
przez Zamawiającego w programie AutoCad (.dwg) bez strat zawartości w stosunku
do plików źródłowych przez co należy rozumieć zawartość warstw (w tym rodzaj,
specyfikę i atrybuty obiektów) na rysunkach, tożsamą z wersją używaną w formacie
źródłowym,
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b. dokumenty tekstowe i tabele w wersji elektronicznej edytowalnej umożliwiające
otwarcie plików przez Zamawiającego w programie Microsoft Office (.doc, .xls) bez
strat zawartości w stosunku do plików źródłowych,
c. dodatkowo wszystkie ww. dokumenty w formacie .pdf.
2.2 sporządzi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogram terminowo- rzeczowofinansowy i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zaakceptuje lub też
przekaże swoje uwagi Wykonawcy w terminie 4 dni od dnia przekazania wyżej
wymienionego harmonogramu.
2.3 opracuje projekty zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymaganiami prawa
budowlanego, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i ochrony środowiska, ustawą Prawo zamówień
publicznych, oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej
2.4 uzyska wszystkie wymagane dane wyjściowe, opinie, uzgodnienia,
2.5 opracuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004r. - Dz. U. 2013 poz.1129.
2.6 wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. - Dz. U z dnia 08.06.2004 r. Nr 130 poz. 1389,
2.7 wykonana specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykona
przedmiary robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004r. - Dz. U. 2013 poz.1129.
2.8 przygotuje i złoży właściwemu organowi kompletny wniosek o zatwierdzenie projektu
i udzielenie pozwolenia na budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę,
2.9 zaopatrzy dokumentację projektową w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu
widzenia celu któremu ma służyć,
2.10 zapewni na własny koszt pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji,
2.11 wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z materiałów własnych,
2.12 uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje na
własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody
w czasie budowy,
2.13 zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, a po zakończeniu uporządkuje go,
2.14 będzie prowadził dziennik budowy,
2.15 dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym związane,
2.16 zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczególności dysponentów,
gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia,
2.17 roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 0środowiska,
2.18 zapewni obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym, naniesieniem na mapy
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i przekazaniem odbitek map Zamawiającemu
i wykona metrykę,
2.19 przekaże do Referatu Kartografii - Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dokumentację wynikową powstałą na podstawie zgłoszonej pracy
geodezyjnej w postaci plików komputerowych umożliwiających automatyczne
uzupełnianie bazy mapy numerycznej,
2.20 zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz projektu,
2.21 na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
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2.22 zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy
na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania,
o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,
2.23 na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą
umową,:
- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążaj Zamawiającego,
2.24 zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o zakończonych etapach prac,
a w szczególności o pracach zanikowych lub ulegających zakryciu, poprzez zgłoszenie
ich do odbioru
2.25 zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,
2.26 Podczas prowadzenia Robót na terenie Budowy zabezpieczy, co najmniej następujące
dokumenty:
 Pozwolenie(a) na budowę lub zgłoszenie(a) wykonywania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia
 Projekt wykonawczy
 Protokół przekazania placu budowy
 Instrukcje oraz inne dokumenty
2.27 zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych tą ustawą,
2.28 uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach) na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzenia robót
i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem umowy zakwalifikowanych jako
„nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg"
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015
poz.460.); koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty
za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 3 ww. ustawy, oraz za
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, do dnia zakończenia odbioru końcowego
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
2.29 niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu wszelkie decyzje zarządcy drogi (Zarząd Dróg
Miejskich w- Gliwicach) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem umowy
oraz protokoły odbioru końcowego sporządzone z udziałem zarządcy drogi,
2.30 dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organów a także pokryje koszty z tym związane,
2.31 sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i zawartą umową,
2.32 przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
2.33 Materiały z rozbiórki podda odzyskowi lub unieszkodliwi, za wyjątkiem materiałów
nadających się do ponownego wbudowania, które Wykonawca protokolarnie przekaże do
dyspozycji Zamawiającemu.
2.34 Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano
urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
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2.35 będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
a. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę
b. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń
losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się
naprawiać na koszt własny, chyba, że powstały one z wyłącznej winy Zamawiającego.
§4
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
robót:……………………………………………………
2. Wykonawca może powierzyć, wyłącznie zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania tych części w ofercie.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za części zamówienia,
które wykonał przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego i odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłową realizację tej części
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników, jak za własne działania
i zaniechania
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tej
umowy jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 11. Niezgłoszenie pisemnych
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu z danej
Lokalizacji poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy jeżeli nie spełnia ona wymagań
określonych w ust. 11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 30 000 zł.
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonania analogicznie do
uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych;
b) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
12. Postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Postanowienia ust. 1-11 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami. Ponadto postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do
zmian umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
§5
Wstępny Projekt
1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Wstępnego
Projektu Zamawiający zaakceptuje Wstępny Projekt albo wskaże w jakim zakresie wymaga on
zmian lub uzupełnień. Wskazania Zamawiającego, w tym także co do przebiegu tras
światłowodowych, są wiążące dla Wykonawcy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wskazań Zamawiającego zmieni lub
uzupełni Wstępny Projekt stosownie do ww. wskazań Zamawiającego i ponownie dostarczy
Zamawiającemu Wstępny Projekt. Do Wstępnego Projektu zmienionego lub uzupełnionego
stosownie do ww. wskazań Zamawiającego stosuje się odpowiednio ustęp 1 oraz zdanie
pierwsze ustępu 2.
3. Zaakceptowany przez Zamawiającego Wstępny Projekt stanowi podstawę do sporządzenia
przez Wykonawcę projektów budowlanych i wykonawczych wraz z przedmiarami
i kosztorysami robót, oraz STWiOR. Projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami
i kosztorysami robót, oraz STWiOR muszą być zgodne z zaakceptowanym przez
Zamawiającego Wstępnym Projektem.
§6
Projekty budowlane i wykonawcze
1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekty budowlane i wykonawcze
wraz z przedmiarami i kosztorysami robót, oraz STWiOR zarówno w formie papierowej
(w 4 egzemplarzach) jak i elektronicznej w otwartych formatach plików (.dwg, .doc, .xls, .jpg,
itp.) oraz w formacie .pdf
a. rysunki i schematy w wersji elektronicznej edytowalnej umożliwiające otwarcie plików
przez Zamawiającego w programie AutoCad (.dwg) bez strat zawartości w stosunku do
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plików źródłowych przez co należy rozumieć zawartość warstw (w tym rodzaj, specyfikę
i atrybuty obiektów) na rysunkach, tożsamą z wersją używaną w formacie źródłowym.
b. przedmiary i kosztorysy w wersji elektronicznej edytowalnej umożliwiające otwarcie
plików przez Zamawiającego w programie Zuzia lub Norma Pro bez strat zawartości
w stosunku do plików źródłowych.
c. dokumenty tekstowe i tabele w wersji elektronicznej edytowalnej umożliwiające otwarcie
plików przez Zamawiającego w programie Microsoft Office (.doc, .xls) bez strat
zawartości w stosunku do plików źródłowych.
d. dodatkowo wszystkie ww. dokumenty w formacie .pdf
2. Zamawiający w terminie 14 dni zaakceptuje lub też w przypadku uwag, przekazanych
w formie pisemnej do dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zobowiąże Wykonawcę do wniesienia poprawki, czyli poprawy ww. dokumentów w terminie
7 dni kalendarzowych
3. Akceptacja dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest konieczna do przystąpienia do
realizacji kolejnych etapów zamówienia.
4. Do realizacji prac Wykonawca wyznacza następujące osoby, których kwalifikacje zostały
ustalone na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a. Kierownik Budowy- ……………………………..
b. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej- ……………………………
c. Kierownik robót branża elektryczna- …………………………..
d. Kierownik robót branża drogowa- …………………………
e. Projektant
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………
f. Projektant branży drogowej- ……………………….
g. Projektant branży telekomunikacyjnej- …………………………

§7
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu umowy wynosi:…………………. zł
brutto [słownie: ……………………………zł].
2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać
wszystkie prace objęte zakresem zamówienia .
2.1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie
zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie
z ceną brutto podaną w ofercie.
2.2. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:
2.3. rozliczenie częściowe, realizowane zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowofinansowym po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót, na podstawie
protokołu wykonania robót, do wysokości 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1,
2.4. rozliczenie częściowe będzie następować na podstawie przedłożonego do oferty
Wykonawcy, kosztorysu ofertowego.
2.5. rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
3. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku: …………….
w terminach :
3.1. faktury częściowe do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego,
3.2. faktura końcowa do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych tj.
 faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiającego, w 2 egzemplarzach,
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6.
7.
8.
9.

zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru wykonania elementu rozliczeniowego
robót, (do faktury końcowej zostanie dołączony protokół odbioru końcowego łącznie
z dokumentacją powykonawczą).
5.1W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin wskazany w ust.
4. będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
5.2Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli
przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5.3Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz
z fakturą pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o uiszczeniu
przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności z tytułu wynagrodzenia
odpowiednio podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty budowlane,
dostawy lub usługi, których dotyczy wynagrodzenie Wykonawcy objęte przedstawioną
Zamawiającemu
fakturą
(dowody
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom).
Faktury należy wystawiać na: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. NIP 631-257-82-61
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
§8
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wynikających z obowiązujących przepisów Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
A. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych;
B. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tym fakcie;
C. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o tym fakcie;
D. gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - po
wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu
wyznaczonego terminu;
E. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
1 miesiąc - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 30
dni od upływu wyznaczonego terminu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
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A. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :
A. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,
B. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
C. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,
D. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
E. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
F. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada,
zobowiązany jest do:
 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,




rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.
§9
Zmiany umowy

1.
2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego z powodu:
 działania siły wyższej, ,
 wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych,
 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na
przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność
wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych,
 braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
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3.

4.

 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia
lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub
instalacji,
 skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,
b) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia ryczałtowego o zakres z którego
Zamawiający rezygnuje,
c) zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i wskazanych w ofercie
Wykonawcy – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich
zastępstwie osób posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiana
podwykonawcy - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Zgodnie z art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
e) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania
będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów
jakościowych.
Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć
do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wykonania
zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na okres: ………….
2. Okres udzielonej gwarancji liczony będzie od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja
wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy
ocenie obowiązków wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji,
wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za
sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji jakości tych urządzeń
i robót. Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu
zamówienia na okres odpowiadający okresowi gwarancji.
3. Ponadto Wykonawca udziela 20 letniej gwarancji na system kanalizacji i okablowania
światłowodowego. W celu udzielenia gwarancji cały system musi być wybudowany przez
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firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji
producenta lub jego przedstawiciela. Udzielona gwarancja musi zawierać:
a) dokumentację powykonawczą podpisaną przez producenta sprzętu lub jego
przedstawiciela
b) pomiary torów transmisyjnych dla każdego włókna ma być wykonane, urządzeniem
pomiarowym skalibrowanym i potwierdzonym certyfikatem wydanym przez jego
producenta.
c) Oświadczenie, producenta lub jego przedstawiciela, że Wszystkie elementy stanowiące
przedmiot zamówienia są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji.
d) Oświadczenie producenta lub jego przedstawiciela, że Wszystkie elementy składające się
na system użyty w projekcie są certyfikowane przez tego producenta okablowania lub
Przedstawiciela i pochodzą z jego jednolitej oferty reprezentującej kompletny system
e) Certyfikaty świadczące, że projektant i wykonawca okablowania światłowodowego
posiadają ważne uprawnienia projektowe i certyfikat instalatora systemu wydany przez
producenta lub jego Przedstawiciela.
f) Oświadczenie, że Gwarancja obejmuje gwarancję systemową tzn. Producent lub
Przedstawiciel gwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź
20-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną
naprawione bądź wymienione.
g) Oświadczenie, producenta lub jego przedstawiciela że wykonawca zachował wszystkie
procedury dotyczące zaleceń producenta lub jego przedstawiciela co do wykonania prac
i wykorzystania odpowiednich materiałów i narzędzi podczas prac instalacyjnych.
4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem
określonym w załączniku nr 4.
§ 11
Kary i odszkodowania
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
A. za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5
% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu końcowego
B. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi
i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
C. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1za każdy
dzień przerwy,
D. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1,
E. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia (brutto) należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia liczonego od
dnia wyznaczonego jako termin zapłaty, łącznie nie więcej jednak niż 10%
wynagrodzenia (brutto) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
F. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,
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G. za

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,
H. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie
z postanowieniami § 4 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
A. za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być
rozpoczęty;
B. z odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 6 ust. 1.
3. Łączna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu albo
Zamawiający zapłaci Wykonawcy, niezależnie z jakiego tytułu, wynosi maksymalnie 25%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1.
4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają
szkód.
5. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
§12
Odbiory
1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory częściowe robót. Odbiory
częściowe będą dokonywane dla możliwych do odebrania pozycji wskazanych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Odbiory częściowe następować będą w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych, licząc
od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru danego etapu prac na 5
dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Gotowość do odbioru zostanie
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego.
3. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru przedłoży Zamawiającemu:
 dokumentację powykonawczą obejmująca zgłaszany etap prac, która umożliwi jego
sprawdzenie
 formularze potwierdzające wykonanie wymaganych testów odbiorczych, wraz z ich
wynikami,
 protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbioru terenu (właściciele działek, zieleńce
miejskie, drogi, zabruki, budynki itd.)
 dokumentację geodezyjna trasy
 potwierdzeniem od zarządcy drogi uregulowania wszelkich kosztów z tytułu uzyskania
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, o
których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. 2015 poz.460.) oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, w tym
należności ubocznych (odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat, itp.),
 inwentaryzację powykonawcza dla prac, które tego wymagają.
4. Format dokumentacji musi być jednolity i zestandaryzowany dla każdego etapu prac.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od dostarczonego Zgłoszenia do Odbioru powoła Komisje
Odbioru.
6. Wykonawca na czas trwania odbiorów zabezpieczy niezbędny sprzęt oraz ludzi.
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7. Odbiory dokonywane będą wspólnie, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
oraz Wykonawcy i zakończone zostaną podpisaniem protokołu odbiorczego.
8. Protokół odbioru będzie zawierał informację o wyniku odbioru, wykonanych czynnościach
odbiorczych, stwierdzonych błędach i usterkach oraz terminie i sposobie ich usunięcia.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
wykazanych w protokole odbioru usterek, poprawienia dokumentacji powykonawczej oraz
ponownego wszczęcia procedury odbiorczej.
9. Sprawdzeniu będą podlegały zgłoszone do odbioru systemy lub prace pod kątem zgodności
z projektem, wymaganych przez zamawiającego testów odbiorczych, jakości i pochodzenia
zastosowanych materiałów, norm oraz zasad sztuki budowlanej. Wszystkie materiały
i urządzenia zastosowane do wykonania robót objętych niniejszym opracowaniem muszą
bezwzględnie posiadać atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania
z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną.
10. Zakres testów odbiorczych obejmuje:
 Po wykonaniu wszystkich połączeń na danym odcinku linii, należy wykonać pomiary
reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka, dla dwóch długości fal
(1310nmi 1550nm). Dopiero po stwierdzeniu poprawności montażu można ostatecznie
zamknąć mufę złączową. Na tym etapie należy również wykonać jednostronne pomiary
dla fali 1550mn wszystkich włókien ciemnych.
 Po całkowitym zmontowaniu odcinka i docelowym zamocowaniu muf (w studniach itp.),
należy wykonać końcowe obustronne pomiary reflektometryczne, dla dwóch długości fal
(1310nm i 1550nm) dla włókien zakończonych obustronnie złączkami mechanicznymi
(dla włókien jednostronnie zakończonych złączkami wykonać pomiar jednostronny).
 Pomiary tłumienności wtrąceniowej metodą transmisyjną wykonać dla wszystkich
włókien zakończonych obustronnie złączkami mechanicznymi.
 Pomiary reflektancji złączek mechanicznych, należy wykonać osobno dla każdej
z zainstalowanych złączek światłowodowych.
 Po wykonaniu wszystkich połączeń na danym odcinku linii, należy wykonać pomiary
reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka, dla dwóch długości fal
(1310nm i 1550nm). Dopiero po stwierdzeniu poprawności montażu można ostatecznie
zamknąć mufę złączową.
 Na tym etapie należy również wykonać jednostronne pomiary dla fali 1550mn wszystkich
włókien ciemnych.
 Po całkowitym zmontowaniu odcinka i docelowym zamocowaniu muf (w studniach itp.),
należy wykonać końcowe obustronne pomiary reflektometryczne, dla dwóch długości fal
(1310nm i 1550nm) dla włókien zakończonych obustronnie złączkami mechanicznymi
(dla włókien jednostronnie zakończonych złączkami wykonać pomiar jednostronny).
 Pomiary tłumienności wtrąceniowej metodą transmisyjną wykonać dla wszystkich
włókien zakończonych obustronnie złączkami mechanicznymi.
 Pomiary reflektancji złączek mechanicznych, należy wykonać osobno dla każdej
z zainstalowanych złączek E2000/APC/0,1dB RANDOM.
11. Po zakończeniu robót wszystkie atesty i aprobaty oraz instrukcje rozruchu, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli postępu i jakości wykonywanych
prac.
13. Odbiory będą dokonywane na podstawie formularzy zdawczo-odbiorczych dostarczonych lub
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Formularze te będą określały sposób
przeprowadzenia odbioru a w szczególności zakres wymaganych testów i prób odbiorczych,
których pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym dokonania odbioru (akceptacji)
wykonanych prac
14. W przypadku negatywnego wyniku jednego z testów uznanego za istotny z punktu widzenia
danego etapu zadania, odbiór nie może być dokonany, a Wykonawca jest zobowiązany do
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usunięcia usterki i ponownego zgłoszenia do odbioru danego etapu prac. Przeprowadzenie
prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót należy do zadań wykonawcy.
Szczegółowy wykaz oraz zakres wymaganych prób i badań zawarty jest w przywołanych
normach w dokumentach związanych . Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać
protokoły.
15. W przypadku odbiorów systemów wymagających rozruchu, odbiór będzie dodatkowo
obejmował sprawdzenie działania danej instalacji, a w szczególności czy instalacja posiada
określone parametry użytkowe wyszczególnione w projekcie, opisie technicznym czy
instrukcji obsługi.
16. Rozruch takiej instalacji przebiegać będzie zgodnie z harmonogram terminowo-rzeczowofinansowyi instrukcją rozruchu, która powinna znajdować się w dokumentacji powykonawczej.
17. Instrukcja rozruchu musi zawierać wszystkie niezbędne informacje techniczne i organizacyjne
konieczne do prawidłowego uruchomienia instalacji, a w szczególności ostrzeżenia
z potencjalnych zagrożeniach oraz informacje o przepisach BHP. Operacja rozruchu powinna
być należycie udokumentowana oraz zakończona spisaniem protokołu rozruchu, który musi
być częścią składową protokołu odbioru danej instalacji. W przypadku stwierdzenia usterek,
należy je odpowiednio opisać w protokole rozruchu, a Wykonawca jest zobowiązany do ich
usunięcia.
18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
A. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:


jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
ryczałtowe,



jeżeli
wady
uniemożliwiają
użytkowanie
przedmiotu
umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi.

19. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
20. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót.
a. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.
b. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz
w okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
c. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
d. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego ). W tym przypadku
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. Po zrealizowaniu danego zadania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnej
dokumentacji powykonawczej
22. Dokumentacja powykonawcza dla poszczególnych podsystemów realizowanych we
wcześniejszych etapach dostarczana będzie w terminie odbioru danego etapu prac,
w zakresie pozwalającym na ocenę i odbiór tych prac
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23. Na dzień odbioru Wykonawca zapewni jeden egz. roboczej dokumentacji powykonawczej
w celu zweryfikowania go ze stanem rzeczywistym, usunięcia błędów, naniesienia
ewentualnych rozbieżności i uzupełnień).
24. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczeą danego
etapu w terminie do 14 dni od daty dokonania odbioru danego zadania.
25. Dokumentacja musi zawierać wszystkie wniesione na etapie budowy zmiany do projektu,
który to projekt przyjmie formę projektu powykonawczego.
26. Dokumentacja końcowa zawierać będzie:
 wszystkie protokoły odbiorów częściowych,
 protokoły testów urządzeń i systemów, które zostały uruchomione,
 certyfikaty,
 aprobaty techniczne,
 wyniki pomiarów kontrolnych wraz z plikami wynikowymi z urządzeń pomiarowych
 zestawienie pomiarów kontrolnych
 oryginał dziennika budowy,
 świadectwa jakości na wbudowane materiały
 pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna powykonawcza, w tym również w wersji
elektronicznej w otwartych formatach plików (.dwg, .doc, .xls, .jpg, .pdf, itp.)
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią, w tym również
w wersji elektronicznej w otwartych formatach plików (.dwg, .doc, .xls, .jpg, .pdf, itp.)
27. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji końcowej.
28. Zamawiający zweryfikuje kompletność i aktualność dokumentacji, odwzorowanie
rzeczywiście wykonanych prac oraz ostatecznego kształtu danej instalacji lub systemu.
§ 13
Postanowienia szczegółowe
1.

Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu
Umowy:
 ze strony Zamawiającego
Koordynator Projektu – ………………….
tel.: ………………….
e-mail: ..........................
Inspektora Nadzoru – ……………………
tel.: ………………….
e-mail: ..........................
 ze strony Wykonawcy
Koordynator Projektu – ………………….
tel.: ……………………
e-mail: ………………
Kierownika Budowy – …………………….
tel.: ………………….
e-mail: ..........................

2.

Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona
wyznaczająca nowego przedstawiciela musi powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę.
Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest
skuteczna wobec drugiej Strony po otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.
§ 14
Inne postanowienia
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1. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 500 000,00
zł. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedłożył w dniu zawarcia niniejszej umowy
polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia i w zakresie
wymaganym powyżej.
W przypadku, gdy przedłożona polisa nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż na 7 dni przed końcem okresu
ubezpieczenia wskazanego w przedłożonej polisie, do jej przedłużenia lub złożenia nowej
polisy na okres obejmujący co najmniej okres realizacji przedmiotu umowy z sumą
ubezpieczenia i w zakresie wymaganym powyżej.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub w kilku następujących formach:
 ………………………………….,
3. 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane, przez co rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego stwierdzającego brak wad. Pozostała część zabezpieczenia należytego
wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi zgodnie z §10 ust. 2
umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej w formie dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą
100% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad (ii) drugiej na kwotę
stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady, wniesienie drugiej gwarancji jest warunkiem podpisania protokołu odbioru
końcowego stwierdzającego brak wad. Do czasu jej złożenia Zamawiający może
powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło ani
zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego.
5. Z chwilą odebrania dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji pomiarowej,
dokumentacji powykonawczej, pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach
eksploatacji:
a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju
i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz
danych;
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu)
w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych
końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym
nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;
f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;
g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);
i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową;

Strona 16 z 18

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez
naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła
(utworu),
k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub
ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go
jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;
m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub
nieograniczonego kręgu odbiorców.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie wszelkich praw autorskich zostało ujęte w wynagrodzeniu
ryczałtowym brutto określonym w § 7 ust. 1.
7. Z chwilą odebrania dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji pomiarowej,
dokumentacji powykonawczej, pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej Zamawiający nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
8. Zamawiający upoważnia w/w przedstawicieli Wykonawcy do występowania w imieniu
Zamawiającego w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich
miasta Gliwice” przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami i bankami celem
składania wszelkich wniosków i oświadczeń.
§ 15
Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
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c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
6.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą umową:
a) Zamawiający: ....................................................................................................,;
b) Wykonawca: ....................................................................................................,
2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych
adresów do doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami
zaadresowana zgodnie z ust. 1. powyżej traktowana będzie jako skutecznie doręczona.
3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 18
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze
Stron.
§ 19
Integralną część umowy stanowią załączniki nr:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta Wykonawcy,
3. harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
4. Warunki Gwarancji
5. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej Wykonawcy,
6. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………..

………………………...
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