
  Załącznik nr 2 do SIWZ 

str. 1 
 

UMOWA RAMOWA nr ZP-740/022/R/09 
 / projekt / 

 
zawarta w Gdańsku w dniu .......................... roku pomiędzy: 

 
 
Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12,  
posiadającą NIP 584-020-35-93,  
 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez działających na podstawie pełnomocnictwa rektora: 

1. mgr inż. Mścisława Nakoniecznego – Dyrektora CI TASK 
2. mgr  Piotra Lewandowskiego – Kwestora Politechniki Gdańskiej 

a Wykonawcami:  

1. firmą „..................................................” z siedzibą w ........................., przy ul. 
..................., wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego w .......... Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru sądowego w sądzie Rejonowym w ..........................., 
pod numerem KRS .................................., posiadającą NIP .................................... 
reprezentowaną przez: 
......................................................... – ...................................................... 
.................................... – ......................................................................... 

2. firmą „..................................................” z siedzibą w ........................., przy ul. 
..................., wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego w .......... Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru sądowego w sądzie Rejonowym w ..........................., 
pod numerem KRS .................................., posiadającą NIP .................................... 
reprezentowaną przez: 
......................................................... – ...................................................... 
.................................... – ......................................................................... 

 
3. firmą „..................................................” z siedzibą w ........................., przy ul. 

..................., wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego w .......... Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru sądowego w sądzie Rejonowym w ..........................., 
pod numerem KRS .................................., posiadającą NIP .................................... 
reprezentowaną przez: 
......................................................... – ...................................................... 
.................................... – ......................................................................... 
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Zważywszy, że:  
 

1. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223,poz.1655), 
zwanej dalej ustawą pzp,  

2. W dniu .............. roku Zamawiający dokonał wyboru ofert Wykonawców jako 
najkorzystniejszych spośród złożonych w postępowaniu prowadzonym z 
odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego,  

3. Integralną  część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwana dalej SIWZ oraz oferty Wykonawców wybrane w postępowaniu 
prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 

4. Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień 
publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania na realizację 
zakresu prac opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

 
strony zawarły umowę ramową o następującej treści:  
 

 
§1 

Przedmiot i okres trwania umowy ramowej 
 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących 
zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na 
wykonanie prac związanych z konserwacją i modyfikacją linii światłowodowych  
i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK. w zakresie wyspecyfikowanym w 
Załączniku nr 1 do SIWZ 

2. W okresie trwania umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień 
Wykonawcom, z którymi zawiera niniejszą umowę,  zapraszając ich do złożenia 
ofert (na podstawie Art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp). 

3. Zakres poszczególnych zamówień będzie ustalany każdorazowo przez 
Zamawiającego w specyfikacji przekazywanej Wykonawcom, wraz zaproszeniem 
do złożenia oferty w postępowaniu.  

4. Umowa ramowa obowiązuje w okresie  jednego roku od dnia zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełni zakresu prac objętych 
niniejszą umową. 
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§2 
Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie prac związanych z konserwacją 
i modyfikacją linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK, w zakresie 
wyspecyfikowanym w poniższej tabeli: 
 

LP Rodzaj wykonywanej pracy Jednostka 
miary Łączna ilość 

1 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do 
kanalizacji metodą ręczną kilometr trasowy 25 

2 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do 
rurociągu metodą strumieniową kilometr trasowy 15 

3 Układanie odcinków kabla światłowodowego w 
budynku metr trasowy 4000 

4 Wykonanie przyłączy teletechnicznego metr trasowy 5000                  

5 Inwentaryzacja odcinków kabli światłowodowych  i 
rurociągów w studniach teletechnicznych sztuka 100 

6 Nastawienie studni teletechnicznej na istniejącej 
kanalizacji sztuka 10 

7 Nabudowanie zasobnika kablowego na istniejącym 
rurociągu sztuka 5 

8 Wymiana  ramy i nakryw studni teletechnicznej sztuka 25 
9 Konserwacja studni teletechnicznej sztuka 500 

10 Wykonanie złącza na kablach światłowodowych w 
studni teletechnicznej sztuka 50 

11 Instalacja kabla światłowodowego w przełącznicy 
światłowodowej naściennej w budynku sztuka 50 

12 Instalacja kabla światłowodowego w przełącznicy 
panelowej 19” w szafie teletechnicznej sztuka 50 

13 Wykonanie spawu światłowodowego sztuka 3000 
14 Montaż urządzenia abonenckiego sztuka 50 

 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ze szczegółowym opisem zawartym w 
Załączniku nr 1 do SIWZ.  
 
 

§3 
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia objętego umową ramową 

 
Zakres przedmiotu zamówienia objętego umową ramową zawiera jedynie planowane ilości 
wyspecyfikowanych prac. Uszczegółowienie zakresu prac nastąpi każdorazowo przy 
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację części prac z zakresu umowy.  
Strony w niniejszej umowie ramowej ustalają następujące warunki wykonania zamówień, 
których przedmiot jest objęty umową:  
 
1) Zamawiający będzie zapraszał Wykonawców, z którymi podpisał umowę ramową, do 

składania ofert na wykonanie prac (z zakresu objętego umową ramową). 
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2) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający prześle Wykonawcom specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

3) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określony będzie szczegółowy zakres 
prac będących przedmiotem zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki 
gwarancji, termin i miejsce składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą. 

4) Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia wadium.  
5) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć ofertę (przygotowaną na formularzu 

oferty, który stanowi załącznik do niniejszej umowy), spełniającą wymagania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej przez Zamawiającego wraz z  
zaproszeniem do złożenia oferty. 

6) Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w pkt 1), nie może być mniej 
korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy 
ramowej. 

7) W formularzu rzeczowo-cenowym oferty Wykonawcy będą zobowiązani wyszczególnić 
wszystkie prace objęte zamówieniem, przy czym jednostkowe ceny za poszczególne 
prace  w ofercie nie mogą być wyższe od odpowiednich cen jednostkowych 
zaoferowanych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.  

8) Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia cen ofertowych za niektóre prace 
wykonywane w ramach zamówienia (do 20% w stosunku do ceny określonej w ofercie 
złożonej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej), jeżeli ze specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia będzie wynikała konieczność wykonywania tych prac w 
godzinach nocnych. 

9) Podstawą do realizacji zamówienia będzie umowa o udzielenie zamówienia publicznego 
(sporządzona na podstawie projektu załączonego do niniejszej umowy), zawarta z 
Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. 

 
 

§4 
Rozwiązanie umowy ramowej 

 
1) Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą umowy ramowej w 

przypadku, gdy:  
a) nie złoży oferty w dwóch kolejnych postępowaniach prowadzonych w trybie 

opisanym w  §3 
b) nienależycie wykona co najmniej dwa zamówienia, których przedmiot objęty jest 

niniejszą umową ramową (np. spóźnienie w wykonaniu, wadliwe wykonanie, 
niewykonanie).  

2) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sprawie poszczególnego zamówienia, 
którego przedmiot objęty jest niniejszą umową ramową, w trybie natychmiastowym, w 
przypadku naruszenia istotnych postanowień tejże umowy lub niniejszej umowy 
ramowej, w szczególności, gdy:  
a) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie wykona przedmiotu umowy w 

wyznaczonym terminie,  
b) Wykonawca nienależycie wykona konkretną umowę w sprawie poszczególnego 

zamówienia (np. spóźnienie w wykonaniu, wadliwe wykonanie, niewykonanie), co 
zostanie udokumentowane dwukrotnym pisemnym upomnieniem Zamawiającego.  

3) Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w zakresie określonym w §4 ust. 1 i 2 nie 
wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty 
odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy.  
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§5 
postanowienia końcowe 

 
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ramową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  
2) Niniejsza umowa ramowa została sporządzona w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.  
3) Wszystkie załączniki do niniejszej umowy ramowej stanowią jej integralną treść.  
4) Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla zamawiającego  
 
Załącznikami do niniejszej umowy są:  
1) Oferta Wykonawcy ........................... z dnia ............... 
2) Oferta Wykonawcy ........................... z dnia ............... 
3) Oferta Wykonawcy ........................... z dnia ............... 
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona dla postępowania  

ZP-740/022/R/09 o zawarcie umowy ramowej. 
5) Wzór oferty wraz formularzem rzeczowo-cenowym. 
6) Projekt umowy realizacyjnej na wykonanie zamówienia w ramach określonych w 

umowie ramowej. 
 
 
 Za Wykonawcę  Za Wykonawcę  Za Wykonawcę  
             

  podpis    podpis    podpis   

  podpis    podpis    podpis   

  data    data    data   
 

pieczęć lub nazwa firmy  pieczęć lub nazwa firmy  pieczęć lub nazwa firmy 

 

 
Za Zamawiającego  

    

 podpis   

 podpis   

 data   

pieczęć lub nazwa firmy  
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