
Ustugi telefonii stacjonarnej dla Urz~du Miasta t.odzi 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ I Przedmiot zamowienia 

I. 	Przedmiotem umowy jest swiadczenie publicznie dost~pnych uslug telekomunikacyjnych 
w zakresie telefonii stacjonamej dla Urz~du Miasta Lodzi, zgodnie z zal~cznikiem nr 1 - Warunki 
swiadczenia uslug telekomunikacyjnych dla UML do niniejszej umowy. 

2. 	Formularz ofeliowy Wykonawcy stanowi zal~cznik nr 3 do niniejszej umowy. 
3. 	W przypadku wykorzystania przez Zamawiajqcego mozliwosci przejscia z uslugi ISDN-PRA na 

SIP-Trunk - zgodnie z ust . I pkt I.l. zal~cznika nr 1 do niniejszej umowy - zapisy w tresci 
niniejszej umowy dotyczqce Iqczy PRA b~dq dotyczyly Iqcza SIP-Trunku. 

4. 	 Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony oraz posiada niezb~dne kwalifikacje do pelnej realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 2 Zobowi~zania Wykonawcy 

Zobowiqzania Wykonawcy: 
I. 	 Wykonawca zobowiqzuje Sl~ do swiadczenia Zamawiajqcemu uslug zgodnie z przedstawionq 

ofertq. 
2. 	 Wykonawca gwarantuje calodobowe wsparcie techniczne w zakresie zglaszania awarii oraz 

konsultacji technicznych dotyczqcych swiadczenia uslugi pod numerem telefonu .... .. ......... .. ... oraz 
pocztq e-mail pod adresem .... ..... ...... ... ........... . 

3. 	 Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu, w cyklach miesi~cznych wraz z fakturami, peIne 
zestawienie billingowe wykonanych polqczen wychodzqcych ze wszystkich numer6w 
Zamawiajqcego, w postaci elektronicznej, zgodnie z zal~cznikiem Nr 1 do umowy. 

§ 3 Zobowi~zania Zamawiaj~cego 

Zobowiqzania Zamawiajqcego: 
I . 	 Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ zapewnic Wykonawcy, w celu wykonywania niniejszej Umowy, 

dost~p do miejsca swiadczenia uslug, w tym budynk6w i pomieszczen w budynkach, na czas 
~'Ykonywania prac instalacyjnych i konserwacyjnych. 

2. 	 Przy korzystaniu z uslugi Zamawiajqcy bezwzgl~dnie zobowiqzuje si~ uzywac urzqdzen zgodnych 
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami. 

3. 	 Zamawiajqcy wyznacza osob~ do kontakt6w z Wykonawcq w czasie uruchamiania oraz 
swiadczenia usrug: .................. . ....... . 

§ 4 Terminy realizacji 

1. Termin uruchomienia uslugi nastqpi: 
a) dnia 0I.05.2020 r. dla Iqczy PRA i SIP-Trunku oraz dla pozycji nr 1-12 z tabeli Nr 1 i dla pozycji 

nr 1-6 z tabeli Nr 2 zamieszczonych w zal~czniku nr 2 do niniejszej umowy; 

b) do dnia 0l.07.2020 r. dla pozostalych ustug wymienionych w tabeli nr 3 ZaIqcznika Nr 2. 


2. Uslugi obj~te niniejszq umOWq b~dq swiadczone do dnia 30.04.2024 r. 

§ 5 Serwis techniczny 

I . 	 W przypadku przerwy w swiadczeniu uslug spowodowanej awariq na Iqczach PRA Wykonawca 
zobowiqzany jest do jej usuni~cia w czasie nie druzszym niz 8 godzin zegarowych od momentu 
zgloszenia. Naliczanie czasu usuni~cia usterki rozpoczyna si~ od godziny przyj~cia przez 
Wykonawc~ zgloszenia telefonicznie lub elektronicznie. 

2. 	 W przypadku przerwy w swiadczeniu uslug spowodowanej awariq na lqczach analogowych 
Wykonawca zobowiqzany jest do jej usuni~cia w czasie nie dluzszym niz 36 godzin od momentu 
zgloszenia. Naliczanie czasu usuni~cia usterki rozpoczyna si~ od godziny przyj~cia przez 
Wykonawc~ zgloszenia telefonicznie lub elektronicznie, przy czym wyIqcza si~ dni swiqteczne 
oraz ustawowo wolne od pracy. 
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§ 6 Wynagrodzenie 

1. 	 Umowa angatuje kwot~ nie wi~ksz'lniz . . . . . .... . .. zl netto plus nalezny podatek VAT co daje kwot~ 


................ brutto (slownie : .. . .... . . ........ . ..... . ... . ), w tym : 

a) w 2020 r. Wykonawca otrzyma kwot~ nie wi~ksz'l. nit ............ . ... zl brutto (slownie: 

.... ..... ...... ... ); 

b) w 2021 r. Wykonawca otrzyma kwot~ nie wi~ksz'l. niz ............ ,. zl brutto (slownie: .... .. .....); 

c) w 2022 r. Wykonawca otrzyma kwot~ nie wi~ksz'l. niz .......... . ... zl brutto (slownie: ...........); 

d) w 2023 r. Wykonawca otrzyma kwot~ nie wi~ksz'l. niz .............. zl brutto (slownie: .. .... .. .. . ); 

e) w 2024 r. Wykonawca otrzyma kwot~ nie wi~ksz'l. niz .............. zt brutto (slownie: ........ . ..) ; 


2. 	 Wykonawca zawiadomi Zamawiaj'l.cego na pismie niezwIocznie gdy l'l.czna zaplata za wykonane 
uslugi w danym roku przekroczy wartose 80% kwoty przypadaj'l.cej na dany rok . 

3. W przypadku braku srodk6w, ponad kwoty okreslone w ust. 1 niniejszego paragTafu, Zamawiaj'l.cy 
moze rozwi'l.zae niniejsZ<t umow~ w trybie natychmiastowym zawiadamiaj'l.c Wykonawc~ na pi smie 
(r6wniez faks). 

4. 	Zamawiaj'l.cy przewiduje prawo opcji w wysokosci 20% kwot okreslonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Miesiyczne 	wynagrodzenie Wykonawcy za \\rykonany przedmiot umo"",), b~dzie stanowilo: sum~ 
abonament6w miesi~cznych za dany miesi'l.c kalendarzowy i wartosci faktycznie 
przeprowadzonych w tym miesi'l.cu kalendarzowym rozm6w wychodz'l.cych, obliczonych zgodnie 
z cenami jednostkowymi . 

6. 	 Jezeli okres swiadczenia uslugi na podstawie umowy nie obejmuje pelnego miesi'l.ca 
kalendarzowego, w6wczas oplat~ abonamentow'l. ustala si~ w wysokosci 1/30 miesi~cznej oplaty 
abonamentowej za katdy dzien swiadczenia uslugi . 

7. 	Oplaty za wszystkie uslugi, z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, b~d'l. naliczane zgodnie 
z ofert'l. Wykonawcy, stanowi'l.c'l. zal~cznik nr 3 do niniejszej umowy i S'l. niezmienne przez okres 
obowi'l.zywania umowy z zastrzezeniem § 10 ust. 6. 

8. 	 Oplaty za dost~p do uslug informacyjnych b~d'l. naliczane zgodnie z obowi'l.zuj'l.cymi stawkami 
(cennikiem) Wykonawcy, z zachowaniem stawki zerowej za pol'l.czenia na numery alarmowe oraz 
do uslug informacyjnych Orange typu: "bez oplaty" 

9. 	 Wszystkie platnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane b~d'l. przelewem na Jego konto bankowe 
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, ze 
Wykonawca dostarczy faktur~ w ci~u 14 dni od daty jej wystawienia wraz z bilingiem 0 ktorym 
mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. W razie niezachowania tego terminu, termin platnosci 
reali zowany b~dzie w ci~u 30 dni od otrzymania przez Zamawiaj'l.cego faktury. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawc~ faktury koryguj'l.cej , okres platnosci biegnie od daty 
wystawienia faktury koryguj'l.cej. Zapis ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje si~ odpowiednio. 

11. Faktrny zostan'l wystawione na: 

Miasto L6di, 

90-926 L6di, ul. Piotrkowska 104 

NIP: 725-002-89-02 


12. Wykonawca wystawi osobne faktury dla: 
a) numer6w DDI i numer6w PSTN z pozycji nr 1-12 z tabeli Nr 1 zamieszczonej w za1'l.czniku 

numer 2 do niniejszej umowy; 
b) 	numerow PSTN dla pozycji 1-6 z tabeli Nr 2 i na uslugi dost~pu do internetu z pozycji nr 1-4 z 

tabeli Nr 3 zamieszczonych w zal~czniku Dr 2 do niniejszej umowy; 
13. 	 Faktury za swiadczone uslugi mog'l. bye dostarczane zar6wno listownie jak 

i elektronicznie na adres email: wi@uml.lodz.pl. 
14. 	 Wykonawca rna mozliwosc przeslania drog'l. elektroniczn'l. ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy 0 elektronicznym fakturowaniu. 
15. 	 W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozli wosci przeslania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wowczas zobowi'l.zany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Strona 2 z 8 

mailto:wi@uml.lodz.pl
http:miesi'l.ca
http:miesi'l.cu
http:Zamawiaj'l.cy
http:Zamawiaj'l.cy


Fakturowania udost~pnionej na stronie internetowej https:llefaktura.gov.pl. 
16. 	 Zasady zwi'lzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

i innych ustrukturyzowanych dokument6w okresla ustawa 0 elektronicznym fakturowaniu 
oraz akty wykonawcze. 

17. 	 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera Infinite IT Solutions, wpisuj'lc dane 
nabywcy: 
- w sekcji NIP nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902, 
jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP, 

- w polu Numer PEPPOL naleZy wpisac NIP wlasny Urz~du: 7252072586. 


18. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera PEFexpert, wpisuj'lc dane nabywcy 
- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902, - jako Rodzaj adresu 
PEF nalezy wybrac NIP, 

- w polu numer adresu PEF nalezy wpisac NIP wlasny Urz~du: 7252072586. 
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna bye wypelniona zgodnie miejscem 
dostawy/odbioru towaruluslugi. 

19. Wykonawca zobowi'lzany jest powiadomic Zamawiaj'lcego 0 wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania - na ponizszego maila: wi@uml.lodz.pl. 

20. 	 W przypadku op6znienia w zaplacie przez Zamawiaj'lcego, Wykonawca rna prawo naliczyc odset
ki ustawowe. 

21. 	 W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawc~ rachunek bankowy, na kt6rym rna nast"tPic 
zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiaj'lcemu 
przysluguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 
bankowego lub rachunku powi'lzanego z rachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 
przez Wykonawc~ wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako op6znienie 
Zamawiaj'lcego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie b~d'l naliczane za 
ten okres odsetki za opMnienie w wysokosci odsetek ustawowych, jak i uznaje si~ , ze 
wynagrodzenie nie jest nalezne Wykonawcy w tym okresie. 

§ 7 Kary umowne 

1. 	 Zamawiaj'lcy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne w nast~puj'lcych przypadkach: 
a) W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu rozpocz~cia swiadczenia uslug 

ustalonego w § 4 ust. 1 a), Zamawiaj'lcy moze naliczyc kar~ umown'l w wysokosci 1,0 % kwoty 
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien w opOinieniu swiadczenia kt6rejkolwiek z uslug 
wymienionych w § 4 ust. 1 a). 

b) W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu rozpocz~cia swiadczenia uslug 
ustalonego w § 4 ust. 1 b), Zamawiaj'lcy moze naliczyc kar~ umown'l w wysokosci 0,1 % kwoty 
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien w opMnieniu swiadczenia ktorejkolwiek z uslug 
wymienionych w § 4 ust. 1 b). 

c) Jesli awaria na l'lczach PRA nie zostanie usuni~ta w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, za kazdy 
rozpocz~ty 24-godzinny okres przerwy w swiadczeniu uslug powyzej terminu wskazanego w § 5 
ust. 1, Zamawiaj'lcy moze naliczyc kar~ umown'l w wysokosci 500,00 z1. 

d) Jesli 	awaria na l'lczach analogowych nie zostanie usuni~ta w terminie wskazanym w § 5 ust. 2, 
za kazdy rozpocz~ty 24-godzinny okres przerwy w swiadczeniu usIug powytej terminu 
wskazanego w § 5 ust. 2 (z wyl'lczeniem dni swi'ltecznych oraz ustawowo wolnych od pracy) , 
Zamawiaj'lcy moze naliczyc kar~ umown'l w wysokosci 1130 oplaty abonamentowej dla danej 
lini i. 

2. 	Niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca odliczy 
wartosc 1130 oplaty abonamentowej za kazdy rozpocz~ty dzien nie swiadczenia usIugi, za kt6r'ljest 
naliczany abonament. 

3. 	Maksymalna l'lczna wysokosc naliczonych przez Zamawiaj'lcego kar umownych wynikaj'lcych z 

Slmna3,8 	 ~/ 

mailto:wi@uml.lodz.pl
https:llefaktura.gov.pl


ust. 1 i ust. 2 nie moze przekroczyc 20 % wynagrodzenia bmtto. W przypadku, gdy htczna wartosc 
naliczonych kar umownych wynikajqcych z przyczyn opisanych w ust. 1 i ust. 2 osiqfsn~laby 
poziom 20% wynagrodzenia bmtto, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania umowy 
w trybie natychmiastowym z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy. 

3. 	 Kary umowne przyslugujqce Zamawiajqcemu zostanq mu zwr6cone zgodnie z notq korygujqcq 
uprzednio zaplaconej faktury i wed lug faktycznych przerw w swiadczeniu uslugi zgodnie z 
zapisami umowy. 

4 W przypadku gdy kara 	umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajqcemu sluzy prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach og61nych Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania 	umowy sluzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania 
lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy i obejmuje caly okres obowiqzywania niniejszej 
umowy. 

2. Zabezpieczenie nalezytego 	wykonania umowy, wynoszqce 10 % wartosci umowy wymienionej 
w § 6 ust. 1, zostalo wniesione w (forma wniesienia zabezpieczenia) ....... w dniu ............. . 

3. Zabezpieczenie nalezytego 	wykonania umowy zostanie zwr6cone w ciqgu 30 dni po uplywie 
terminu obowiqzywania niniejszej umowy, wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku 
bankowego, na kt6rym bylo one przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 9 Rozwi~zanie umowy 

1. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy me lezy 
w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 
okolicznosciach. W tej sytuacj i Wykonawca moze zqdac wylqcznie wynagrodzenia na1eznego 
z tytulu wykonania cz~sci umowy. 

2. Strony 	mog<\. rozwi<\.zac umow~ bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy dmga 
strona razqco namsza umow~ i nie zaprzestaje namszen, pomimo zawiadomienia jej 0 tych 
naruszeniach. 

3. 	Umowa u1ega rozwiqzaniu w przypadku braku srodk6w budzetowych, potrzebnych do zaplaty za 
dalsze swiadczenie uslug, wynikajqcego z ustaw prawnych ustalajqcych bqdz zmieniajqcych budzet 
Miasta Lodzi. 

4 . Zamawiajqcemu przysluguje 	prawo odstqpienia od Umowy jezeli zostanie otwarta likwidacja 
Wykonawcy. 

5. 	Odstqpienie od wykonania umowy lub rozwiqzanie umowy wymaga formy pisemnej. 
6. 	 Zamawiajqcemu w katdym przypadku niewykonania lub nienalezytego \vykonania postanowien 

umowy przyslugiwac b~dzie prawo zlozenia reklamacji. Do post~powania reklamacyjnego 
zastosowanie b~dq mialy zasady okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji uslug telekomunikacyjnych (Oz. U. poz.284). 

§ 10 Mozliwosc oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy 

Zamawiaj<\.cy dopuszcza mozliwosc dokonywania zmian w tresci niniejszej umowy w sytuacji , gdy 
wystqpi przynajmniej jeden z ponizej wymienionych warunk6w: 
1. 	 Zachodzi koniecznosc zmiany tenninu wykonania przedmiotu zam6wienia, w przypadku gdy nie 

mozna bylo tego przewidziec w chwili podpisania umowy. 
2. 	 Niezb~dna jest zmiana sposobu wykonania zobowi<\.zania z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawc~, 0 ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajqcego lub jest konieczna w celu 
prawidlowego wykonania umowy; 

3. 	 Nastqpi wyczerpanie srodk6w finansowych okreSlonych w § 6 ust. 1 punkty a) - e) na dany rok 
z wykorzystaniem prawa opcji. Zamawiajqcy, w przypadku posiadania dodatkowych srodk6w 
finansowych, przewiduje przesuni~cie odpowiednich kwot, przy niezmiennej kwocie wymienionej 
w § 6 ust. I (§ 6 ust. 4 stosuje si,). ~rl ;.-/ 
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4. 	 Wystqpi koniecznos6 zmiany sposobu wystawiania faktur wynikaj'l:ca z reorganizacji struktury 
wewn~trznej Zamawiaj'l:cego. 

5. 	 Nastqpi zmiana danych Zamawiaj'l:cego lub Wykonawcy np.: zmiana adresu, nazwy itp. 
6. Nastqpi istotna zmiana prawa, w szczegolnosci w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarow i uslug, 
b) wysokosci minimnlnego wynagrodzenia za prac~ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 paidziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac~, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci 
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, 0 ktorych mowa 
w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych. 

dopuszcza si~ zmian~ wynagrodzenia, jezeii zmiany te b~d'l: mialy wplyw na koszty wykonania 
zamowienia przez Wykonawc~ i zostan'l: one udokumentowane przez Wykonawc~ poprzez 
przedstawienie szczegolowej kalkulacji kosztow wskazuj'l:cych jaki wplyw mial ten wzrost 
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia, a Zamawiajetcy zaakceptuje 
powyzszet kalkulacj~. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowictZany jest w szczegolnosci 
przedstawi6 zestawienie: 

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umow 
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiajetcego wraz ze skladkami 
ZUS i innymi obcietzeniami publiczno-prawnymi, lub wplywu zmiany zasad gromadzenia i 
wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych na koszty zwi'l:zane z wykonaniem 
umowy, 

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i uslug na koszty zwi'l:zane z wykonaniem Umowy, w 
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miala wplyw, w 
ktorym zostanie wskazana wartosc 0 jak'l: powinna wzrosn'l:c wartosc wynagrodzenia w zwi'l:zku 
ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zminny mialy wplyw na zakladany zysk. 
Strony zgodnie oswiadczajq, iz Zamawiaj'l:cy uprawniony jest do z'l:dania dodatkowych wyjasnien 
przez Wykonawc~ do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow 
potwierdzaj'l:cych prawdziwosc przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do zlozonych 
dokumentow, z'l:dania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgl~dniaj'l:cych zastrzezenia 
Zamawiaj'l:cego. 

7. 	 Oswiadczenie 0 odstqpieniu od Umowy w przypadku okreslonym w ust. 5 niniejszego paragrafu 
zostanie zlozone na pismie w terminie 30 dni od daty powzi~cia wiadomosci 0 podstawie 
odstqpienia. 

§ 11 Warunki dokonywania zmiany umowy 

1. 	 Wykonawca udokumentuje wplyw zmian opisanych w § 10 ust. 6) pkt a) - d) poprzez zlozenie do 
akceptacji Zamawiaj'l:cego wniosku zawieraj'l:cego szczegolow'l: kalkulacj~ kosztow wskazuj'l:cych 
jaki wplyw mial ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia. 
W tresci kalkulacji Wykonawca zobowi'l:zany jest w szczegolnosci przedstawic zestawienie: 
1) wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie 

umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiaj'l:cego wraz ze 
skladkami ZUS i innymi obci<tZeniami pUbliczno-prawnymi, 

2) 	 wplywu zmiany prawa na koszty zwictZane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci 
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miala wpiyw, w ktorym 
zostanie wskazana wartosc 0 jak'l: powinna wzrosn'l:c wartosc wynagrodzenia w zwi'l:zku ze 
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany maj'l: wplyw na zakladany zysk. 
Strony zgodnie oswiadczajq, iz Zamawiaj'l:cy uprawniony jest do z'l:dania dodatkowych 
wyjasnien przez Wykonawc~ do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow 
potwierdzaj'l:cych prawdziwosc przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do 
zlozonych dokumentow, z'l:dania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgl~dniaj'l:cych 
zastrzezenia Zamawiaj'l:cego. ,,) 
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2. W przypadku zlozenia w trybie okreslonym w ust. 1 wniosku 0 dokonanie zmian opisanych w § 10 
ust. 6) pkt a) - d) : ) 
1) Zamawiaj 'lCY w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zglosi zastrzezenia do zlozonych 

dokumentow lub zlozy wniosek 0 ich wyjasnienie. 
2) Niezaleznie od zastrzezonego terrninu Zamawiaj'lcy uprawniony jest do z'ldania dalszych 

wyjasnien i uzupelnien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia Sq niewystarczajqce do 
podjt(cia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiqzany jest do 
uzupelnienia dokumentow lub zlozenia wyjasnien w terrninie 7 dni od daty wystqpienia z takim 
wnioskiem przez Zamawiajqcego. 

3) Nie uzupelnienie dokumentow lub nie zlozenie wyjasnien w wyznaczonym terrninie powoduje, 
iz Zamawiajqcy podejmie decyzjt( na podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie 
zlozonego wniosku 0 wprowadzenie zmian opisanych w § 10 ust. 6) pkt a) - d) powinna zostac 
podjt(ta w terrninie dwoch miesit(cy od daty przekazania przez Wykonawct( wniosku 0 zmiant( 
wraz z dokumentami uzasadniajqcymi tt( zmiant(. 

4) 	 W przypadku uznania wniosku 0 wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terrninie 7 dni 
zawrq aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu 0 przeslanki okreSlone 
w § 10 ust. 6) pkt a) - d) obowiqzywac bt(dzie od dnia podpisania aneksu wedlug nastt(pujqcych 
zasad: 
a. 	 W wypadku zmiany, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 6) pkt a) wartosc cen jednostkowych netto 

nie zmieni sit(, a okreslona w aneksie wartosc cen brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisow. 

b. 	 W przypadku zmiany, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 6) pkt b) ceny jednostkowe ulegnq zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajqcego ze zwit(ksze'nia 
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujqcych zamowienie do wysokosci zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzgl~dnieniem wszystkich obciqzen publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

c. 	 W przypadku zmiany, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 6) pkt c) ceny jednostkowe ulegn<t 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bt(dzie on 
zobowi<t2any dodatkowo ponieSc w celu uwzglt(dnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonuj<tcych zamowienie 
na rzecz Zamawiajqcego. 

d, 	 , W przypadku zmiany, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 6) pkt d) ceny j ednostkowe ulegn<t 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bt(dzie on 
zobowi<tzany dodatkowo poniesc w celu uwzglt(dnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonuj<tcych zamowienie 
na rzecz Zamawiaj<tcego. 

§ 12 Zatrudnienie os6b na podstawie umowy 0 prac~ 

1. Wykonawca zobowi<t2uje sit( przy realizacji przedmiotu umO\vy zatrudnic na podstawie umowy 
o prac~ w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przynajmniej jednego pracownika, pelni<tcego 
obowi<t2ki dedykowanego opiekuna, ktory b~dzie znal zapisy niniejszej umowy, przyjmowal 
reklamacje jakosciowe, nadzorowal poprawnosc rozliczania uslug, a takze wspieral 
Zamawiaj<tcego we wszelkich dzialaniach koniecznych do biez<tcej realizacji umowy. 
Zatrudnienie pracownika musi obejmowac czas realizacji umowy. 

2. 	 Zamawiajqcy wymaga, a Wykonawca zobowiqzuje si~, ze wszyscy pracownicy wykonujqcy 

czynnosci objt(te nino umow<t okreSlone w ust. 1, b~dq w okresie realizacj i umowy zatrudnieni na 

podstawie umowy 0 pract( przez Wykonawc~ lub podwykonawct( w rozumieniu przepisow 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pOin. zm. ). 

W przypadku wygasnit(cia lub rozwiqzania stosunku pracy, z ktoryms z pracownikow 

wykonuj<tcych ww. czynnosci objt(te umOWq Wykonawca zobowiqzuje sit( do zatrudnienia w 

jego miejsce innej osoby, ktora bt(dzie w dalszym czasie wykonywac czynnosci objt(te umowq, 

okreSlone w ust. 1. 


3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiaj<tcy uprawniony jest do wykonywania 
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonuj'tcych wskazane w ust. 1 
czynnosci. Zamawiaj'tcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do: 

a) z'tdania oswiadczeil i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i 
dokonywania ich oceny, 

b) z'tdania wyjasnien w przypadku w'ttpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. 
wymog6w, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia, lub w siedzibie 
Wykonawcy. 

4. 	 W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiqj'tcego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 2 dni robocze, Wykonawca przedlozy 
Zamawiaj'tcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawc~ lub podwykonawc~ os6b 
wykonuj'tcych wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia: 

a. 	 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 

prac~ os6b wykonuj'tcych czynnosci, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiaj'tcego. 
Oswiadczenie to powinno zawierae w szczeg6lnosci: dokladne okrdlenie podmiotu 
skladaj'tcego oswiadczenie, dat~ zlozerua oswiadczenia, wskazanie, ze obj~te 

wezwaniem czynnosci wykonuj't osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 

b. 	 poswiadczon't za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc~ lub 
podwykonawc~ kopi~ umowy/wn6w 0 prac~ os6b wykonuj'tcych w trakcie realizacji 
zam6wienia czynnoscl, kt6rych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy ( wraz z dokumentem reguluj'tcym zakres obowi'tzk6w, jezeli zostal 
sporz'tdzony). Kopia umowy/um6w powinna zostae zanonimizowana w spos6b 
zapewniaj'tcy ochron~ danych osobowych pracownik6w, zgodnie z obowi'tzuj'tcymi 
przepisami ( tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w ). Informacje 
takie jak : imi~ nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu 
powinny bye mozliwe do zidentyfikowania. 

c. 	 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj'tce oplacanie przez Wykonawc~ 
lub podwykonawc~ skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu 
zatrudnienia na podstawie um6w 0 prac~ za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczonq 
za zgodnose z oryginakm odpowiednio przez Wykonawc~ lub podwykonawc~ kopi~ 
dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczell , 
zanonimizowanq w spos6b zapewniajqcy ochrony danych osobowych pracownik6w, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych 

5. 	 Z tytulu niespelnienia przez Wykonawc~ lub podwykonawc~ wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy 0 prac~ os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajqcy przewiduje 
sankcj~ w postaci obowi<tZku zaplaty przez Wykonawc~ kary umownej w wysokosci kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za prac~ ( obowi<tZu.iqcych w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiajqcego niedopelnienia przez Wykonawcy wymogu zatrudniania pracownik6w 
wykonujqcych czynnosci na podstawie umowy 0 prac~ w rozumieniu przepis6w Kodeksu pracy ) 
oraz liczby miesi~cy w okresie realizacji umowy, w kt6rych nie dopelniono przedmiotowego 
wymogu - za kazdq osob~ ponizej Iiczby wymaganych pracownik6w swiadczqcych uslugi na 
podstawie umowy 0 prac~ wskazanej przez Wykonawc~ ust. 4 lit a). 

6. 	 Nie zlozenie przez Wykonawc~ wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie zqdanych przez 
Zamawiqj'tcego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc~ lub 
podwykonawc~ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy, luh uniemozliwienie 
kontroli w tym zakresie, traktowane b~dzie jako niespelnienie przez Wykonawc~ lub 
podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonujqcych 
wskazane w ust.1 czynnosci. 

7 . W przypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc~ 
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lub podwykonawc~, Zamawiajqcy mote zwr6cic Sl~ 0 przeprowadzenie kontroli przez 
PanstwowClc Inspekcj~ Pracy. 

§ 13 Postanowienia ogolne 

1. 	 Wszelkie spory powstale na tIe wykonania niniejszej umowy Strony zobowiClczujClc si~ rozwiClczywac 
poluboWTIie w terminie miesi~cznym. W przypadku kiedy okaze si~ to niemozliwe, spory te zostanClc 
poddane przez Strony rozstrzygni~ciu przez SClcd miejscowo wlasciwy dla siedziby ZamawiajClccego. 
Strony zobowiqzujClc si~ wykonac orzeczenie SClcdu natychmiast i dobrowolnie. 

2. W 	 sprawach nie uregulowanych niniejszClc umowClc majClc zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych, przepisy Prawa Telekomunikacyjnego i przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. 	 Wykonanie umowy nie wiClcze si~ z ochronClc informacji niejaWTIych stanowiClccych tajemnic~ 

panstwowClc· 
4. 	Wykonawca nie mote powierzyc realizacji umowy innemu Wykonawcy z zastrzeteniem ust. 1 pkt 

5 zalClccznika ill 1 do niniejszej umowy. 
5. 	 Zmiany umowy wymagajClc zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci 

aneksu do umowy. 
6. NiniejszClc umow~ sporzClcdzono w trzech jednobrzmiClccych egzemplarzach, dwa dla ZamawiajClccego 

i jeden dla Wykonawcy. 
7. IntegralnClc cz~sc umowy stanowiClc: 

a) ZalClccznik Nr 1 - Warunki swiadczenia uslug telekomunikacyjnych dla Urz~du Miasta Lodzi 
b) ZalClccznik Nr 2 - Zakres uslug 
~) ZalClccznik Nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy 
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