UMOWA nr ................
zawarta we Wrocławiu w dniu …..2019 r. pomiędzy:
pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141
Wrocław

w imieniu i na której rzecz działa:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę
budżetową Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul.
Namysłowskiej 8,
którą reprezentuje:

Pan Tymoteusz Przybylski – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we
Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia nr
……………………….. r., przy kontrasygnacie Pana Piotra Kornaus – Głównego
Księgowego Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

zwaną dalej Dzierżawcą,
a

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

zwaną dalej Wydzierżawiającym,
a razem Stronami
do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. - Dz. U. z 2019r., poz. 1843; dalej zwana „pzp”) na podstawie art. 4 pkt 10 lit. b) tejże ustawy,

o następującej treści:
§1
[CEL I PRZEDMIOT UMOWY]
1. Celem umowy jest uruchomienie przez Dzierżawcę niezawodnego systemu transmisji danych za pomocą
urządzeń aktywnych będących w posiadaniu Dzierżawcy i włókien światłowodowych, o których mowa w
ust. 2, będących własnością Wydzierżawiającego.
2. Przedmiotem Umowy jest:
1)

oddanie Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego do używania i pobierania pożytków 21 włókien
światłowodowych o parametrach i zestawionych w relacjach wskazanych w ust.3 , zwanych
dalej Przedmiotem Dzierżawy,

2) Świadczenie w okresie od wydania Dzierżawcy Przedmiotu Dzierżawy,

opieki serwisowej

mającej na celu zapewnienie nieprzerwanej dostępności wydanych włókien, która polegać
będzie na usuwaniu wszelkich wad i awarii Przedmiotu dzierżawy na zasadach określonych w
§ 6.
3. Włókna objęte Przedmiotem dzierżawy muszą:
1) być włóknem jednomodowym i spełniać parametry jakościowe zgodne
z zaleceniami ITU - T G.652/655,
2) umożliwiać Dzierżawcy realizację dowolnej transmisji bez jakichkolwiek ingerencji
Wydzierżawiającego – ciemne włókno światłowodowe,
1

3) posiadać długość optyczną nie przekraczającą 20 km,
4) być zakończone na przełącznicach światłowodowych Wydzierżawiającego,
w szafach IT w wyżej wymienionych lokalizacjach,
5) charakteryzować się parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do Umowy,
6) być zestawione w relacjach wskazanych w poniższej tabeli:
Nr rel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Adres początkowy relacji
CZK ul. Strzegomska 148
UMW pl. Nowy Targ 1-8
UMW ul. Zapolskiej 2-4
CZK ul. Strzegomska 148
UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

Adres końcowy relacji
ZDiUM ul. Długa 49
UMW ul. Karkonoska 45
UMW ul. Karkonoska 45
MBP ul. Sztabowa 98
ZZK al.J. Hallera 149

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Brzeska 8-10

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Brzeska 8-10

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Miarki 7

ZZK ul. Otwarta 3-5

ZZK ul. Miarki 7

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Otwarta 3-5

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Gajowicka 96a

ZZK ul. Gajowicka 96a

ZZK al.Hallera 149

ZZK al.J. Hallera 149

ZZK ul. Grabiszyńska 257

ZZK ul. Grabiszyńska 257

ZZK ul. Spiżowa 29-31

UMW Strzegomska 148

ZZK ul. Spiżowa 29-31

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Św. Elżbiety 3

ZZK ul. Św. Elżbiety 3

ZZK ul. Św. Antoniego 19

ZZK ul. Św. Antoniego 19

ZZK ul. Papiernicza 9-11

Stadion Miejski al. Śląska 1

ZZK ul. Papiernicza 9-11

UMW pl. Nowy Targ 1-8

CBK FAMA ul. Krzywoustego 286

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

CUI ul. Krucza 49

Ilość włókien
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§2
[CZAS TRWANIA UMOWY]
Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2023 r., przy czym Strony zastrzegają, iż
wydanie Przedmiotu dzierżawy nastąpi nie później niż 01.01.2020r.
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§3
[OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON]
1. Wydzierżawiający oświadcza, że posiada możliwości techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Dzierżawca oświadcza, że Przedmiot Dzierżawy stanowić będzie część systemu transmisji danych
Dzierżawcy.
3. W ramach umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) realizacji umowy z należytą starannością, stosowną do profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez Wydzierżawiającego działalności gospodarczej,
2) utrzymywania Przedmiotu Dzierżawy, przez cały okres trwania umowy, w stanie przydatnym do
umówionego użytku, w szczególności: w stanie zapewniającym parametry transmisji danych z
wykorzystaniem Przedmiotu Dzierżawy, co najmniej na poziomie określonym w załączniku nr 1 do
umowy,
3) zaplanowania i wykonywania wszelkich prac mających wpływ na Przedmiot Dzierżawy w taki
sposób, by prace te nie powodowały przerwy lub zakłóceń w działaniu systemu transmisji danych
Dzierżawcy, w tym transmisji dokonywanej przy użyciu Przedmiotu Dzierżawy,
4. Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) używania Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2) terminowej zapłaty czynszu zgodnie z § 5 umowy.
5. Wydzierżawiający

oświadcza,

iż

jest

wpisany

do

ewidencji

Rejestr

Przedsiębiorstw

Telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (tj. ma status Operatora
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (DZ.U. 2019 poz. 643)).
§4
[WYDANIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY]
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wydania Dzierżawcy wszystkich włókien wymienionych w § 1 ust. 2
najpóźniej na .... dni roboczych (przez dni robocze w ramach niniejszej umowy rozumie się dni tygodnia,
z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) przed pierwszym dniem okresu
dzierżawy włókien, wskazanym w § 2.
2. Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę o dniu, w którym włókno będzie wydane, najpóźniej na 3 dni
robocze przed tym dniem. Wraz z wydaniem włókna Wydzierżawiający zobowiązany jest przekazać
Dzierżawcy dokumentację powykonawczą. Wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
Wydzierżawiający przeniesie na Dzierżawcę prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim na polach eksploatacji wskazanych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz 1191) wraz z prawem do wykonywania praw zależnych.
3. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać w szczególności ostateczny schemat rozpływu włókien
światłowodowych wraz z raportami ODTR (pomiary zgodnie z wymaganiami Dzierżawcy – załącznik nr 1
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do umowy). Dokumentację należy przekazać Dzierżawcy w wersji elektronicznej (część opisowa w
formacie PDF).
4. Wydanie poszczególnych włókien, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz dokumentacji powykonawczej
nastąpi na podstawie sporządzonego w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron), w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, protokołu zdawczo – odbiorczego, dla jednego, kilku lub wszystkich
włókien, podpisanego przez obie Strony.
5. Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności:
1) musi wskazywać punkty styku sieci, w których zostaną przekazane włókna, o których mowa w § 1

ust. 2 (z określeniem adresu i nazwy obiektu, nr szafy, nr przełącznicy i nr pola na przełącznicy);
2) musi zawierać wyniki dokonanych przez Wydzierżawiającego pomiarów działania Przedmiotu

Dzierżawy, odrębnie dla każdego dzierżawionego włókna wymienionego w § 1 ust. 2.Wyniki
muszą zawierać dane pozwalające ustalić czy dane włókno, wymienione w § 1 ust.2 spełnia
parametry określone w załączniku nr 1 do umowy i jest zestawione w relacji wskazanej w tabeli z
§ 1 ust 3 pkt 6. Wyniki pomiarów stanowić będą załącznik do egzemplarza protokołu zdawczoodbiorczego przeznaczonego dla Dzierżawcy.
3) musi zawierać oświadczenie Wydzierżawiającego:

a) że wyniki pomiarów, o których mowa w pkt 2, dotyczą danego włókna, wymienionego w § 1
ust. 2
b) o dacie, w której zostały przeprowadzone pomiary wskazane w lit a,
c) oraz - w przypadku gdy pomiary wskazane w lit. a - zostały przeprowadzone w dniu innym
niż dzień wydania włókien - że według jego najlepszej wiedzy pomiary te są aktualne na
dzień zawarcia umowy.
6. Dzierżawca zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
parametrów każdego z włókien, o którym mowa w § 1 ust. 2.
7. Jeżeli w wyniku sprawdzenia parametrów, któregokolwiek z włókien, o których mowa w §1 ust. 2 okaże
się, że dane włókno nie spełnia parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Dzierżawca
odmówi odbioru takiego włókna lub – na wniosek Wydzierżawiającego - odbierze je z zastrzeżeniami.
8. W przypadku odmowy odbioru włókna, o której mowa w ust. 6, Wydzierżawiający zobowiązany jest do
usunięcia wady Przedmiotu Dzierżawy i ponownego zgłoszenia Przedmiotu Dzierżawy do odbioru.
Wydzierżawiający pozostaje w opóźnieniu z wydaniem włókna, aż do momentu jego odbioru przez
Dzierżawcę.
9. W przypadku wniosku Wydzierżawiającego o odbiór włókna, o którym mowa w § 1 ust. 2 z
zastrzeżeniami, uznaje się, że włókno ma wady, a Wydzierżawiający jest obowiązany do ich usunięcia w
terminie określonym §6 ust. 4. Wniosek Wydzierżawiającego zastępuje zawiadomienie Dzierżawcy o
wystąpieniu wady. W przypadku nieusunięcia wady włókna w terminie, o którym mowa w §6 ust. 4,
stosuje się §7 ust. 2.
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§5
[CZYNSZ DZIERŻAWNY]
1. Sumaryczne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy dzierżawy jakie Dzierżawca zapłaci
Wydzierżawiającemu wyniesie ...............zł brutto (słownie:....................... zł), w tym podatek VAT w
kwocie ................zł (słownie:................... zł.) w tym cena za dzierżawę pojedynczego włókna: ............ zł
brutto (słownie:........... zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne miesięcznie, z dołu w równych ratach w
wysokości..........................zł brutto ( słownie: ....................... zł) każda z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Czynsz za pierwszy kalendarzowy miesiąc dzierżawy i ostatni kalendarzowy miesiąc dzierżawy będzie
ustalony w wysokości proporcjonalnej do ilości dni odpowiednio w miesiącu rozpoczęcia lub zakończenia
dzierżawy, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Opłaty pobierane będą dla danego włókna:
a) od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 2, albo
b) w przypadku, gdy do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4, doszło,
po pierwszym dniu okresu, o którym mowa w §2 , od dnia podpisania tego protokołu.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo
wystawionej faktury.
6. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty Dzierżawcy z tytułu realizacji
Przedmiotu Umowy w szczególności za świadczenie serwisu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 a także
koszty wymagane do zapewnienia wszystkich elementów infrastruktury niezbędnych do świadczenia
usług.
7. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze VAT.
Faktury VAT będą wystawiane przez Wydzierżawiającego na dane:
NABYWCA:
Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551
ODBIORCA:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,

8. Wydzierżawiający

będzie

składał

faktury

VAT

drogą

elektroniczną

na

adres

mailowy eof_cui@cui.wroclaw.pl, a w przypadku braku takiej możliwości osobiście w sekretariacie
dzierżawcy na IV piętrze. Warunki techniczne dot. przekazywanie w ten sposób faktur zawarte są w
Załączniku nr 2 do umowy. Dzierżawca dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za
pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl adres
PEF: NIP 8971382551.
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§6
[USUWANIE WAD PRZEDMIOTU DZIERŻAWY; INGERENCJA WYDZIERŻAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOT
DZIERŻAWY]
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wydzierżawiający zobowiązuje się do usuwania
wszelkich wad i awarii włókien w okresie obowiązywania dzierżawy, o którym mowa w § 2 , w
szczególności dokonywania wszelkich napraw niezbędnych do zachowania Przedmiotu Dzierżawy w
stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem ust. 2. Tam gdzie Umowa mówi o wadach rozumie się przez to
i awarie.
2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Dzierżawy wynikające z nieprawidłowego
korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu Dzierżawy. Ustalenie, że wada Przedmiotu Dzierżawy
wynikała z nieprawidłowego korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu Dzierżawy nastąpi po uprzednim
usunięciu tej wady przez Wydzierżawiającego. W przypadku ustalenia, że wada wynikała z
nieprawidłowego korzystania z Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę, Dzierżawca zwróci
Wydzierżawiającemu udokumentowane i uzasadnione koszty przywrócenia pełnej funkcjonalności
Przedmiotu Dzierżawy.
3. Dzierżawca jest zobowiązany do zawiadamiania Wydzierżawiającego o wszelkich wadach Przedmiotu
Dzierżawy.
4. Wydzierżawiający zobowiązuje się do usuwania wad Przedmiotu Dzierżawy przez 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu w terminie do 8 godzin od momentu dokonania zgłoszenia o zaistnieniu wady
Przedmiotu Dzierżawy, o którym mowa w ust. 3. W przypadku braku dostępu do lokalizacji z przyczyn
leżących po stronie Dzierżawcy termin usunięcia wady rozpoczyna bieg od momentu udostępnienia
lokalizacji.
5. Wydzierżawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Dzierżawcy o usunięciu wady Przedmiotu
Dzierżawy. Zawiadomienie o usunięciu wady Przedmiotu Dzierżawy będzie traktowane jako moment
usunięcia wady, o ile wada została rzeczywiście usunięta.
6. Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę, o wszelkich działaniach Wydzierżawiającego, które mogą lub
będą wpływać na działanie systemu transmisji danych Dzierżawcy (w szczególności które mogą
ograniczyć transmisję danych przy użyciu Przedmiotu Dzierżawy, poniżej parametrów wskazanych w
załączniku 1 do umowy), najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia działań.
7. Wszelkie działania Wydzierżawiającego, które będą wpływać na działanie systemu transmisji danych
Dzierżawcy, w tym transmisji danych realizowanej przez Przedmiot Dzierżawy (w szczególności prace
powodujące obniżenie parametrów transmisji danych realizowanej z wykorzystaniem Przedmiotu
Dzierżawy poniżej parametrów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), wymagają uprzedniego
wyrażenia zgody przez Dzierżawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy
prace prowadzone będą po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody Dzierżawcy, o której mowa w zdaniu
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poprzednim i poza godzinami eksploatacji systemu transmisji danych Dzierżawcy, wskazanymi w
rzeczonej zgodzie, Dzierżawca nie będzie naliczał kar umownych.
§7
[KARY UMOWNE I OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY]
1. W przypadku niewydania Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego poszczególnych włókien, o których
mowa w §1 ust. 2w terminie określonym w § 4 ust. 2, Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę
umowną w wysokości 150 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłokiw
wydaniu takiego włókna.
2. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu Dzierżawy w terminie 8 godzin od momentu dokonania
przez Dzierżawcę zgłoszenia o zaistnieniu wady Przedmiotu Dzierżawy, stosownie do § 6 ust. 3,
Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 150 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Dzierżawy. Kary nie
nalicza się w przypadku, gdy wada Przedmiotu Dzierżawy wynika z nieprawidłowego korzystania przez
Dzierżawcę z Przedmiotu Dzierżawy.
3. W przypadku, gdy łączny czas usuwania wad dla każdego pojedynczego dzierżawionego włókna (tj. czas
od momentu zawiadomienia o wadzie, zgodnie z § 6 ust. 3, do momentu zawiadomienia o jej usunięciu,
zgodnie z § 6 ust. 5) przekroczy 16 godzin w następujących po sobie 12-miesięcznych okresach
obowiązywania umowy (licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, stosownie do § 4)
Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 150 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych) za każdą godzinę niedostępności dzierżawionego włókna. Do wymienionego w poprzednim
zdaniu czasu łącznego czasu usuwania wad dzierżawionego włókna nie wlicza się czasu na usunięcie
wady Przedmiotu Umowy, wynikającej z nieprawidłowego korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu
Dzierżawy.
4. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą Stronę,
zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 25%
wynagrodzenia całkowitego brutto (tj. wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
powiększonego o podatek VAT, o którym mowa w §5 ust. 2), należnego za 12-miesięczny okres
świadczenia usługi. Kara, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie naliczana w przypadku
odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę na podstawie §8 ust. 2.
5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości szkody poniesionej przez stronę może ona dochodzić
naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej (damnum emergens i lucrum cessans) wysokości nie
wyższej niż dwukrotna wartość wynagrodzenie wskazanego w § 5 ust. 1.
§8
[WYGAŚNIĘCIE UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY]
1. W przypadku, gdy opóźnienie z wydaniem włókna, w stosunku do ostatecznego terminu ich wydania,
o którym mowa w § 4 ust. 2, przekracza tydzień, Dzierżawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
7

bez wyznaczania Wydzierżawiającemu dodatkowego terminu do ich wydania. W takim wypadku
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wydzierżawiającemu, w terminie 30 dni,
liczonym od ósmego dnia opóźnienia z wydaniem włókna w stosunku do ostatecznego terminu jego
wydania. Dzierżawca wg wyboru może odstąpić od umowy w zakresie niewydanego włókna lub od całej
umowy.
2. Dzierżawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku podjęcia przez Wydzierżawiającego działań, o
których mowa w §6 ust. 7, bez uzyskania stosownej zgody Dzierżawcy, o której mowa w §6 ust. 7, w
terminie 60 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności.
3. Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego naruszania postanowień umowy
przez Dzierżawcę, tj.:
1) zwłoki z zapłatą czynszu, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, pomimo upływu
wyznaczonego dodatkowo dwumiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,
2) używania

Przedmiotu

Dzierżawy

w

sposób

sprzeczny

z jego przeznaczeniem, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowo miesięcznego terminu do
zaprzestania naruszeń.
4. Dzierżawca ma prawo wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego, po upływie okresu 12miesięcy, licząc od pierwszego dnia okresu
wskazanego w § 2 .
5. Dzierżawca ma prawo wypowiedzieć umowę w części w uzasadnionych przypadkach do 2 relacji (łącznie
jak i sumarycznie) wymienionych w §1 pkt 2, przez cały okres realizacji umowy. Wypowiedzenie będzie
obowiązywać za

2-miesięcznym

okresem

wypowiedzenia

ze

skutkiem

na

koniec

miesiąca

kalendarzowego. Każda wypowiedziana relacja obniży odpowiednio wynagrodzenie określone w § 5 ust.
1. Strony sporządzą wówczas stosowny aneks określających wartość zmiany wynagrodzenia z tytułu
realizacji Przedmiotu Umowy dzierżawy.
6. Dzierżawca dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1)
2)
3)
4)

5)

Zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania przedmiotu zamówienia, w przypadku,
gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy.
Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Dzierżawcy lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających terminowe
wykonanie zleconych prac.
Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT.
Zachodzi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem
możliwości wykonania inwestycji niezależnych od stron umowy co może spowodować
zmianę wynagrodzenia płatnego Wydzierżawiającemu.
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6)

Możliwa jest korzystna dla Dzierżawcy zmiana terminu i sposobu płatności za realizację
przedmiotu zamówienia
§9
[OSOBY WYZNACZONE DO BIEŻĄCEGO KONTAKTU]

1. Osobami wyznaczonymi przez Strony do bieżącego kontaktu w ramach realizacji niniejszej
umowy są:
1) ze strony Wydzierżawiającego:.........................
2) ze strony Dzierżawcy: Robert Grechowicz, tel. 668 870 176.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1, poza bieżącym kontaktem:
1) jest uprawniona do reprezentowania Wydzierżawiającego w procedurze opisanej w § 4
(w szczególności jest ona uprawniona do podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego w imieniu
Wydzierżawiającego),
2) będzie dokonywała w imieniu Wydzierżawiającego każdorazowego, niezwłocznego:
a)

potwierdzenia Dzierżawcy otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,

b) zawiadomienia Dzierżawcy o usunięciu wady Przedmiotu Dzierżawy, o którym mowa w § 6
ust. 5,
c) zawiadomienia Dzierżawcy o pracach, o których mowa w §6 ust. 6,
jedną lub kilkoma z poniższych dróg:
 telefonicznie - na numer:668 870 176
 faksem - na numer: +48 71 798 44 90
 elektronicznie - na adres e-mail:robert.grechowicz@cui.wroclaw.pl
3. Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 2, poza bieżącym kontaktem,
1) jest uprawniona do reprezentowania Dzierżawcy w procedurze opisanej w § 4 (w szczególności
jest ona uprawniona do podpisania protokołu-zdawczo odbiorczego w imieniu Dzierżawcy),
2) będzie dokonywała w imieniu Dzierżawcy wszelkich zgłoszeń (w szczególności: zawiadomienia o
wadach Przedmiotu Dzierżawy, o którym mowa w §6 ust. 3) jedną lub kilkoma z poniższych dróg:
 telefoniczną – na numer telefonu:.....................
 elektroniczną – na adres e-mail:....................................
3) jest uprawniona do udzielania w imieniu Dzierżawcy zgody, o której mowa w §6 ust. 7.
§ 10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Z zastrzeżeniem wynikającym z § 9 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3, wszelkie pisma Strony doręczały będą
osobiście, przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na adresy Stron podane w komparycji Umowy.
2. W razie zmiany adresu Strona zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie drugą Stronę o tej
zmianie, w innym wypadku doręczenie na adres podany w Umowie uznane będzie za skuteczne.
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3. Strony nie dokonają cesji żadnych praw ani obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej strony.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów stron wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy rzeczowo dla siedziby Dzierżawcy.
6. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie
będą miały w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Załącznik nr 1 do umowy- Pomiary kabli światłowodowych, stanowi jej integralną część.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wydzierżawiającego i trzy
dla Dzierżawcy.
WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA

Klasyfikacja budżetowa: 600.60052I.W4300+999.CUI/B/02-JCI01-GW
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