
 
Załącznik nr 4  

do Zaproszenia do złożenia oferty 
AD 271-2-13/2020 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranych umów 

dotyczących: usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii VOIP świadczonych przez 

Wykonawcę 

1. Wszystkie warunki finansowe (opłata miesięczna – opłata abonamentowa oraz opłaty 

dotyczące połączeń) i wszystkie warunki techniczne (w tym określenie przepustowości łącza – 

prędkości transferu oraz gwarancja dostępności) zawarte w umowach zgodne będą 

z zapisami przedstawionymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę. 

2. W zakresie umowy dotyczącej usługi dostępu do sieci Internet Zamawiający nie będzie 

obowiązany do uiszczania żadnych dodatkowych płatności wykraczających poza ustaloną 

opłatę miesięczną (z wyjątkiem kosztów wygenerowanych przez działania Zamawiającego – 

przykładowo zawinionych przez Zamawiającego uszkodzeń infrastruktury). 

3. W zakresie umowy dotyczącej usługi telefonii VOIP koszty wykraczające poza ustaloną opłatę 

miesięczną muszą być wyliczane według zasad przedstawionych w zaproszeniu do złożenia 

oferty. 

4. Stawki za połączenia międzynarodowe nie mogą przekraczać wartości wyznaczonych przez 

przepisy i rozporządzenia obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. 

5. Parametry usługi dostępu do Internetu pozostaną niezmienne niezależnie od zrealizowanego 

transferu oraz transfer nie będzie ograniczany limitem ilości danych. 

6. Każda umowa zostanie zawarta na czas określony trwający 24 miesiące od chwili podpisania. 

7. Jeśli na miesiąc przed upływem terminu, na jaki zawarta zostanie umowa, Zamawiający nie 

zawiadomi Wykonawcy w formie pisemnej o zakończeniu korzystania z usług Wykonawcy, to 

umowa uważana będzie za zawartą na czas nieokreślony (ze standardowym, miesięcznym 

terminem wypowiedzenia), a miesięczna opłata nie ulegnie zwiększeniu (nie zmienią się 

również jednostkowe ceny połączeń oraz limity w abonamencie – odnośnie usług telefonii 

VOIP). 

8. W przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

przed upływem terminu, na jaki zawarta zostanie umowa, wysokość kary nie przekroczy 

łącznej kwoty 24-miesięcznego abonamentu pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za 

okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 

9. Niezależnie od określonej gwarancji dostępności zgodnej z zapisami przedstawionymi 

w Zaproszeniu umowa musi zawierać zapis dotyczący przysługującego Zamawiające zwrotu 

opłaty abonamentowej w wypadku zaistnienia przerwy w dostępie do usługi wynikającej 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, przy czym zwrot ten nie może być 

mniejszy niż proporcjonalna kwota wynikająca z długości przerwy w stosunku do długości 

okresu rozliczeniowego (przykładowo: za dzień przerwy w dostępie do usługi w miesiącu 

mającym 30 dni zwrot wyniesie nie mniej niż 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej).  

10. W ramach realizacji umowy Wykonawca korzystać będzie z infrastruktury łącza (okablowania) 

wykonanego w ramach niniejszego postępowania. Jeśli w okresie obowiązywania umowy 

wystąpi potrzeba wymiany, modyfikacji lub naprawy łącza (które nie będą zawinione przez 

Zamawiającego), wówczas Zamawiający nie może być obciążany żadnymi kosztami takich 

prac ani użytych materiałów. 

11. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za obsługę i bezpośredni kontakt 

z Zamawiającym. 

12. Umowa określać będzie tryb postępowania reklamacyjnego. 

13. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagać będą formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 


