Załącznik 10 do Umowy Ramowej
Umowa w przedmiocie budowy Pasywnego Punktu Dostępu do Usługi
§1
W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie:
1. Umowa – niniejsza umowa szczegółowa.
2. Umowa Ramowa – zawarta pomiędzy stronami umowa ramowa o dostępie
telekomunikacyjnym do sieci szerokopasmowej wykonanej z wykorzystaniem środków
przyznanych w ramach działania 1.1 POPC.
3. Przedmiot Umowy – określone w Dokumentacji technicznej prace, które OSD zobowiązuje się
wykonać na zasadach opisanych w Umowie.
4. Dokumentacja Projektowa – sporządzony przez OSD i zaakceptowany przez OK projekt budowy
PPDU.
5. Dokumentacja techniczna – sporządzone przez OSD i zaakceptowane przez OK warunki
techniczne wykonania PPDU wraz z kosztorysem wykonania PPDU, stanowiące podstawę do
opracowania Dokumentacji Projektowej.
6. PPDU – Punkt Dostępu do Usługi, który zostaje zainstalowany na Sieci POPC w celu połączenia
jej z siecią OK w lokalizacji, w której wcześniej nie było Punktu Dostępu do Usługi.
Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym w niniejszej Umowie należy nadawać
znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Umowie Ramowej.

Na podstawie Umowy OSD zobowiązuje się do wykonania prac określonych w Dokumentacji
technicznej, które mogą obejmować w szczególności prace projektowe oraz budowlane /
montażowe, związane z wykonaniem PPDU, a OK zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach określonych w Umowie.
Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.

2.

OSD przystąpi do wykonania Dokumentacji Projektowej w terminie 10 DR od dnia podpisania
Umowy.

3.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Dokumentacji
Projektowej, z uwzględnieniem oraz po uzyskaniu przez OSD niezbędnych zgód dla realizacji
prac stanowiących Przedmiot Umowy. Termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu,
jeżeli jego dochowanie nie będzie możliwe z przyczyn nie leżących po stronie OSD.

4.

OK oświadcza, iż do dnia zawarcia Umowy zapoznał się z całością Dokumentacji technicznej
(wraz z kosztorysem), akceptuje ją i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Zaakceptowana przez OK
Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem stanowi załącznik do Umowy.
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Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron w związku z realizacją postanowień
Umowy, są:
a. ze strony OSD: …………………………………….
b. ze strony OK:……………………………………….
W przypadku zmian danych osób wymienionych w niniejszym paragrafie, Strona dokonująca
zmiany zobowiązana jest do poinformowania w formie pisemnej lub mailowej drugiej Strony
niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.
§4
OSD zgłasza OK gotowość odbioru prac (z określeniem daty zakończenia prac) oraz jeśli
przepisy tego wymagają wpisem do dziennika budowy zakończenie prac. Zgłoszenie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będzie listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny OK lub poprzez wysłanie
wiadomości elektronicznej na jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w
Załączniku nr 3 do Umowy Ramowej.
W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia OK zgłoszenia gotowości do odbioru prac
objętych Umową, Strony ustalają datę odbioru, nie później niż na 14 (czternaście) dni
roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zakończenie czynności
odbioru i podpisanie przez upoważnionych pracowników Stron protokołu odbioru
końcowego bez istotnych zastrzeżeń jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu
zakończenia prac objętych Umową, określonym przez OSD w powiadomieniu o gotowości do
odbioru prac.
Strony zgodnie ustalają, że każdorazowo w ramach czynności odbioru sporządzone zostaną
protokoły odbioru prac określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia występowania istotnych wad lub usterek wykonanych prac,
Strony zobowiązane są do podpisania protokołu, w którym stwierdzą zaistnienie istotnych
wad lub usterek oraz ustalą termin ich usunięcia. OSD usunie stwierdzone w protokole
istotne wady i usterki w uzgodnionym terminie, możliwym technicznie i proceduralnie do
zachowania. Do powiadomienia OK o usunięciu wad lub usterek, ustalania terminu oraz
przeprowadzania odbioru po usunięciu wad lub usterek postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio.
W przypadku, gdy OK nie przystąpi do odbioru, OSD uprawniony jest do jednostronnego
dokonania odbioru prac składających się na Przedmiot Umowy, ze skutkiem dla OK.

2

1.

OSD oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i zezwolenia uprawniające go do wykonania
Przedmiotu Umowy. OSD zobowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami Umowy,
obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a przy tym dokładając należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanej działalności.
§3
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§5
Strony dopuszczają zlecenie całości lub części prac objętych Przedmiotem Umowy
podwykonawcy. W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, OSD odpowiada za działania lub
zaniechania swego podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.
§6
1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy OSD otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości
________________________ PLN (słownie: ____________________ złotych) netto,
powiększone o należny podatek VAT, na które składają się:
a. opłata za wykonanie Dokumentacji projektowej w kwocie: ________________ PLN
(słownie: ___________________ złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT;
b. opłata za wykonanie PPDU oraz wszelkich innych prac składających się na Przedmiot
Umowy w kwocie: ________________ PLN (słownie: ___________________ złotych)
netto, powiększone o należny podatek VAT.

2.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy OSD, w terminie:
a. 10 dni od dnia zawarcia Umowy – w zakresie opłaty określonej w ust. 1 pkt a. powyżej;
b. 21 dni od dnia zawarcia Umowy – w zakresie pozostałej części wynagrodzenia.

3.

Zapłata wskazanej w ust. 2 kwoty wynagrodzenia przez OK jest warunkiem rozpoczęcia przez
OSD realizacji poszczególnych prac składających się na Przedmiot Umowy. OSD uprawniony
jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy OK nie uiści którejkolwiek części
wynagrodzenia na rzecz OSD w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W przypadku
odstąpienia:
a. przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji Projektowej - OK obowiązany
będzie do zapłaty na rzecz OSD zryczałtowanej kwoty ________ obejmującej koszty
sporządzenia Dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem.

W przypadku rezygnacji OK z wykonania Przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 powyżej
stosuje się odpowiednio. Jeżeli rezygnacja następuje po wykonaniu Dokumentacji
Projektowej oraz po przystąpieniu do wykonania pozostałych prac składających się na
Przedmiot Umowy, OSD przysługuje dodatkowo prawo do zatrzymania uiszczonego
wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt b. powyżej.

5.

Przez rezygnację OK z wykonania Przedmiotu Umowy uważa się:
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b. po przystąpieniu do wykonania Dokumentacji Projektowej, a przed przystąpieniem do
wykonania pozostałych prac składających się na Przedmiot Umowy – OK obowiązany
będzie do zapłaty na rzecz OSD zryczałtowanej kwoty wskazanej w pkt a. powyżej, a
OSD przysługuje dodatkowo prawo do zatrzymania uiszczonego wynagrodzenia za
wykonanie Dokumentacji Projektowej.

a. rozwiązanie Umowy przez OK,
b. rozwiązanie Umowy przez OSD z przyczyn leżących po stronie OK.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego OK.
§7
1.

2.

Od momentu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy OSD ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie prac objętym przedmiotem Umowy, aż do
chwili protokolarnego odbioru prac.
Na prace wykonane w ramach niniejszej umowy OSD nie udziela gwarancji ani rękojmi.
§8

1.

2.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Strony ustalą warunki i
wynagrodzenie za realizację tych prac. Czas związany z ustalaniem warunków i
wynagrodzenia za realizację dodatkowych prac, nie wlicza się do ustalonego przez Strony
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
W wypadku wystąpienia prac dodatkowych zostanie sporządzony przez OSD protokół
konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez OK.

OSD
……………………………………………………….

OK
……………………………………………………

(data i podpis)

(data i

podpis)
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Lista załączników:
Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem
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