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NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/05/2019                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 ze zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.  

Postępowanie prowadzone jest wg „Zasad postępowania w trybie zapytania ofertowego” 

stanowiących integralną część postępowania. 

 

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

transmisji danych pomiędzy lokalizacjami: 

1) lokalizacja 1:  ul. Jasna 2/4 w Warszawie, pomieszczenie na poziomie +4, 

2) lokalizacja 2:  ul. Słowackiego 7 w Radomiu, pomieszczenie na poziomie +1. 

2. Parametry łącza: 

1) połączenie kablowe typu światłowód,  

2) gwarantowana przepustowość łącza 200/200 Mbps (łącze symetryczne), 

3) dostępność usługi transmisji danych – min. 99,90% w trybie rocznym, 

4) średnie opóźnienia pakietów IP między lokalizacjami nie więcej niż 5 ms, 

3. Sieć teletransmisyjna musi być zakończona punktem dostępu z gniazdem RJ-45 w 

pomieszczeniach serwerowych: 

1) ul. Jasna 2/4 w Warszawie - pomieszczanie na poziomie +4, 

2) ul. Słowackiego 7 w Radomiu - pomieszczenie na poziomie +1. 

Dokładne miejsce instalacji należy uzgodnić z administratorem sieci komputerowej 

Zamawiającego. 

4. Termin realizacji zamówienia – Umowa na świadczenie usługi transmisji danych zostaje zawarta 

na okres 48 miesięcy, liczony od dnia 01.10.2019 r. 

5. Wizja lokalna: Zamawiający dopuszcza, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję 

lokalną do dnia 15.04.2019r. Przedstawiciel Oferenta indywidualnie na własny koszt i ryzyko 

przeprowadzi wizję lokalną przedmiotu zamówienia dla poprawnego przygotowania oferty. 

Oferent do czasu złożenia oferty ma czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Oferenci zgłaszają 

swój udział w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w 
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klauzuli ust. 6 ustalając datę i godzinę przybycia. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana 

notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane 

uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się pytania i 

wnioski Oferentów w trakcie wizji lokalnej zostaną przesłane w formie pisemnej do 

Zamawiającego na adres email: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl. Wszelkie bieżące 

wyjaśnienia udzielone przez przedstawiciela Zamawiającego w czasie wizji lokalnej nie stanowią 

oficjalnego kanału komunikacji i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń Oferentów.  

6. Do kontaktów w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej upoważniony jest: p. Piotr Urbanowski, 

tel. 22 553-78-37. 

 

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć: aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

przy ul. Jasnej 2/4  do dnia 18.04.2019r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny 

sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 Oferta pn. „Usługa transmisji danych między lokalizacjami dla potrzeb WSA w Warszawie.”– 

SPRAWA WSA/ZP/BA/05/2019. Nie otwierać przed 18.04.2019 godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.       

       

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

cena                           (c)                    – waga kryterium 100 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

             Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru: 

 

                       najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert 

        Co=     --------------------------------------------------------------------  × 100 [PKT] 
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                                               cena oferty badanej 

 

NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/05/2019         

                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

Adres: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … .  

NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …  

Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/05/2019 oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia pn. „Usługa transmisji danych między lokalizacjami dla potrzeb WSA w 

Warszawie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy za cenę: 

L.p Nazwa 
Ilość 

miesięcy 

Wartość 
za 1 m-c  

netto 
[zł] 

Wartość 
podatku Vat 

za 1 m-c  
[zł] 

Wartość  
całkowita  

brutto 
[zł] 

(1) (2) (3) (4) (5) (3)*[(4)+(5)] 

1.  
Usługa transmisji danych 
zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i wzorem umowy 

48 

 

………………….. 

 

…………………. 

 

………………………… 
 

                                              CENA OFERTY Z VAT WYNOSI : ………………………………………………………………zł 

 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i 

zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach. 

2. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

4. Do Formularza Ofertowego dołączamy: aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta, 
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5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

6. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących  

        przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: 

Imię i nazwisko .................................................., tel. ......................................, e- 

mail:…..………………………………..…………….……… 

 

 

 

 

 

 

...................................., ..................... 

 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta dniu …………………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z siedzibą ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa,  

NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez : Wojciecha Kitkę – Dyrektora WSA w Warszawie  

a,   

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………….,  

KRS ……………………………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP ……………………….., REGON …………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: ………………………………………..   

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.  

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro, niniejsza Umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy 

w postępowaniu (NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/05/2019) przeprowadzonym wg zasad określonych 

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Warszawie  i w konsekwencji powyższego została zawarta Umowa następującej treści: 

 

Definicje 

Ilekroć w Umowie mowa o: 

1) Usługa – zapewnienie Zamawiającemu możliwości transmisji danych, jako połączenie typu 

punkt-punkt pomiędzy dwiema lokalizacjami, o parametrach SLA, w oparciu o zestawione i 

utrzymywane przez Wykonawcę łącza dostępowe wraz z niezbędnymi urządzeniami 

teletransmisyjnymi (dalej zwaną Usługą lub Usługą transmisji danych),  

2) lokalizacja - rozumie się miejsce, w którym będzie zainstalowane łącze dostępowe, 

3) gwarancja jakości świadczonej Usługi (Service Level Agreement - SLA) - rozumie się parametry 

określające niezawodność i jakość Usługi (ang. Service Level Agreement) wyrażoną 
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procentowo liczbę godzin w ciągu roku [365 dni x 24 godziny], podczas których Wykonawca 

zapewnia działanie łącza bez wystąpienia braku dostępności Usługi, 

4) awaria - brak świadczenia usługi przez czas dłuższy niż 15 minut oznaczająca niedostępność 

lub ograniczoną dostępność do Usługi lub co najmniej 0,5% utraty pakietów w czasie 1 minuty 

lub obniżenie przepustowości o 50% w czasie 60 minut w łączu, 

5) przerwa techniczna - związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, 

zaplanowany i zapowiedziany przez Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem 

brak Usług, 

6) dni robocze - czas od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1600), z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), 

7) okno serwisowe - przedział czasu (od 2200- 600 w dni robocze lub sobota i niedziela) 

przeznaczony na wykonywanie prac konserwacyjno-modernizacyjnych w sieci Wykonawcy 

mogący skutkować brakiem dostępu do Usługi, 

8) czas reakcji [CR] - maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem awarii lub 

usterki a reakcją serwisu Wykonawcy,  

9) czas naprawy [CN] - rozumie się okres od zaistnienia wykrycia przez Wykonawcę lub zgłoszenia 

awarii lub usterki przez Zamawiającego do przywrócenia działania Usługi przez Wykonawcę. 

 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w sposób ciągły 

Usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami: 

1) lokalizacja 1:  ul. Jasna 2/4 w Warszawie, pomieszczenie na poziomie +4, 

2) lokalizacja 2:  ul. Słowackiego 7 w Radomiu, pomieszczenie na poziomie +1. 

1. w szczególności do opracowania stosownej dokumentacji technicznej, dokonania uzgodnień oraz 

zawarcia stosownych umów dzierżawy kanalizacji kablowych. 

2. Parametry techniczne łącza: 

1) połączenie kablowe typu światłowód zakończone złączem RJ-45, 

2) gwarantowana przepustowość łącza 200/200 Mbps (łącze symetryczne), 

3) dostępność usługi transmisji danych SLA – min. 99,90% w trybie rocznym, 

4) średnie opóźnienia pakietów IP między lokalizacjami nie więcej niż 5 ms. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 2 zobowiązany jest do uruchomienia 

transmisji danych oraz dostarczenia i zamontowania wszelkich dodatkowych urządzeń 

niezbędnych do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§2 
Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uruchomienia Usługi i oddania do eksploatacji łączy dostępowych do dnia 13.09.2019 r. do 

godz. 24.00  co zostanie potwierdzone protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 3,  

2) świadczenia Usługi od dnia 1 października 2019 r. od godz. 0.00 do dnia 30 września 2023 r do 

godz. 24.001.  

2. Zamawiający w okresie pomiędzy uruchomieniem Usługi i oddaniem łącz dostępowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, a rozpoczęciem świadczenia Usługi transmisji danych, o których mowa w ust. 

1 pkt 2 przeprowadzi czynności techniczne niezbędne do prawidłowego działania infrastruktury.  

3. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu 

harmonogram instalacji sprzętu i uruchomienia Usługi. 

 

§3 
Uruchomienie i odbiory 

1. Sieć teletransmisyjna musi być zakończona punktem dostępu z gniazdem RJ-45 w pomieszczeniach 

serwerowych: 

1) ul. Jasna 2/4 w Warszawie - pomieszczanie na poziomie +4, 

2) ul. Słowackiego 7 w Radomiu - pomieszczenie na poziomie +1. 

 dokładne miejsce instalacji zostanie uzgodnione z administratorem sieci komputerowej 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącz. Wykonawca 

samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane oraz dokona niezbędnych 

ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 

3. Uruchomienie Usługi transmisji danych i oddanie do eksploatacji łącz dostępowych potwierdzone 

zostanie przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez 

przedstawicieli Stron. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony na podstawie testów przeprowadzonych przez 

Wykonawcę potwierdzających uruchomienie Usługi transmisji danych. 

5. Zamawiający ma 7 dni na weryfikację i zgłoszenie ewentualnych uwag do protokołu zdawczo-

odbiorczego, licząc od daty otrzymania protokołu. 

                                                           
1
 W celu ustalenia terminu rozpoczęcia i końca terminu przyjęto, że początek doby to godzina 0

00
, koniec doby to godzina 

24
00

. 



 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/05/2019 

Strona 8 z 14 

 

6. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych określonych w Umowie, 

za Strony, są osoby wskazane w § 11 ust. 1-2. 

7. Podłączenie łącza i uruchomienie usługi transmisji danych Wykonawca może powierzyć osobie 

trzeciej (podwykonawcy) na własny koszt i ryzyko, po uprzednim poinformowaniu o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązany jest do: 

1) uruchomienia i oddania do eksploatacji Usługi transmisji danych w lokalizacji, o której mowa w 

§ 1 ust. 1, 

2) utrzymania dostępności Usługi na poziomie nie niższym niż 99,90% w trybie rocznym, 

3) konserwacji łączy i urządzeń wykorzystywanych do realizacji niniejszej Umowy, 

4) dostarczenia i zamontowania na własny koszt dodatkowych urządzeń, jeżeli będzie to 

konieczne i niezbędne do zrealizowania Umowy, 

5) dostarczenia narzędzi informatycznych do monitorowania sieci z pozycji Zamawiającego przez 

WWW prezentujących statystyki wydajnościowe każdego łącza. Narzędzia informatyczne do 

monitorowania sieci muszą umożliwiać pomiar parametrów chwilowych oraz generowanie 

raportów za zadany okres następujących parametrów: 

a) maks. przepustowość każdego łącza, 

b) wykorzystanie łącza w obu kierunkach. 

6) pomocy technicznej 24x7x365 związanej ze świadczeniem Usługi. 

2. Transmisja danych w ramach świadczonej Usługi nie może być współdzielona z innymi 

abonentami. 

3. Oferowana Usługa transmisji danych musi zapewnić nielimitowaną ilość otwartych sesji transmisji 

danych, brak blokowania usług i protokołów przez Wykonawcę. 

 

§5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający na czas instalacji zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których 

zakończenie łączy będzie bezpośrednio zainstalowane. 

2. Zamawiający na czas obowiązywania Umowy (świadczenia usługi transmisji danych) przejmuje 

odpowiedzialność za urządzenia techniczne, które Wykonawca zainstaluje w miejscu zakończeń 

łącza i zobowiązuje się nie wykonywać w tych urządzeniach żadnych modyfikacji. 

 

§6 
Gwarancja Jakości świadczonych Usług 
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1. Wykonawca gwarantuje dostępność Usługi – na poziomie SLA co najmniej 99,90% w trybie 

rocznym 8751,24 h (365x24hx99,90%). 

2. W ramach SLA Wykonawca gwarantuje: 

1) że czas trwania awarii w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż: 

a) łączny czas trwania awarii [w procentach]: 0,1% w skali roku, 

b) łączny czas trwania awarii [w godzinach]: 8,76 godziny w skali roku, 

2) czas reakcji [CR] na zgłoszenie awarii nie dłużej niż 30 minut, 

3) czas naprawy [CN] nie dłużej niż 24 godziny. 

3. Czas niedostępności lub ograniczonej dostępności jest liczony dla SLA, jako suma czasów 

niedostępności lub ograniczonej dostępności do Usługi od momentu zgłoszenia awarii lub usterki 

do przywrócenia działania Usługi przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca w ramach SLA zobowiązany jest do:  

1) konserwacji łączy i urządzeń wykorzystywanych do realizacji niniejszej Umowy, 

2) powiadamiania Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem o konieczności dokonania 

niezbędnych prac konserwacyjnych w ustalonym oknie serwisowym. 

5. W przypadku, gdy brak dostępności Usługi transmisji danych spowodowany jest awarią łącza w 

lokalizacji Zamawiającego, a Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy do niej wstępu, czas usunięcia 

awarii zostaje zawieszony do czasu umożliwienia Wykonawcy takiego wstępu. 

 

§7 
Wynagrodzenie 

1. Za usługę transmisji danych Zamawiający płacić będzie Wykonawcy przez okres wskazany w  

§ 2 ust. 1 pkt 2 opłatę miesięczną zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy, w 

wysokości ……………………..zł brutto wraz z należnym podatkiem VAT.  

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres świadczenia przedmiotu Umowy nie może 

przekroczyć kwoty brutto ………………….. zł i zostało wyliczone w nast. sposób:  

48 m-cy x ……………………zł (opłata miesięczna) =…………………………………zł brutto. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, z 

zastrzeżeniem zasad waloryzacji określonych w §8.  

4. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy nie będzie domagał się od 

Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, ponad wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 

1-2 i wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie jego roszczenia finansowe związane z zwarciem i 

wykonaniem niniejszej Umowy. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, Strony Umowy podpiszą stosowny Aneks do Umowy i 

zmianie ulegnie odpowiednio wynagrodzenie określone w ust. 1-2. 
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§8 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1-2 może być waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o 

wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w roku).  

2. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2020 roku.  

3. Waloryzacja wynagrodzenia o wskaźnik inflacji nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego 

powiadomienia. 

 

§9 
Płatność 

1. Należność za świadczenie usługi transmisji danych następować będzie z dołu po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

2. Należność wynikającą z faktur będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 

wystawienia  prawidłowej faktury z zastrzeżeniem, że Wykonawca doręczy fakturę 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku 

opóźnienia w doręczeniu faktury, termin zapłaty zostaje automatycznie wydłużony 

proporcjonalnie do czasu opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Wykonawcy. 

3. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

5. Faktury będą wystawiane na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa, NIP 525-22-83-365. 

6. Faktury będą doręczane przez Wykonawcę w formie elektronicznej wg nast. zasad:  

1) faktury zostaną przesłane e-mailem na adres poczty elektronicznej Zamawiającego 

……………………@warszawa.wsa.gov.pl  

2) faktury w formie elektronicznej będą wysyłane e-mailem przez Wykonawcę z adresu poczty 

elektronicznej : ……………………………………. 

3) formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portale Dokument Format),  

4) potwierdzenie odbioru e-maila zostanie niezwłocznie przesłane przez Zamawiającego na adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w pkt. 2, 

5) za datę skutecznego doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się moment, 

potwierdzenia odbioru e-maila, o którym mowa w pkt 2. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 
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8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim na osoby 

trzecie. 

9. Zamawiający dopuszcza wysyłanie faktur w formie e – faktury w postaci dokumentu 

elektronicznego o określonej przepisami strukturze zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191). Narzędziem do realizacji e 

– faktur będzie Platforma Elektronicznego Fakturowania.  

 

§10 
Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) za każdy dzień zwłoki z tytułu naruszenia terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 dotyczącego 

uruchomienia usługi i oddania do eksploatacji łączy dostępowych - w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

2) za każdy dzień zwłoki z tytułu naruszenia terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczącego 

rozpoczęcia świadczenia usług transmisji danych - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) za każdy dzień zwłoki z tytułu naruszenia terminu określonego w § 2 ust. 3 dotyczącego 

przedłożenia harmonogramu - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 6 ust. 1-2 poziomu SLA - w 

wysokości 10,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usługi dostępu do usług 

ponad ustalony poziom SLA,  

5) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 6 ust. 2 pkt 2 czasu reakcji [CR] - w 

wysokości 50,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,  

6) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 czasu naprawy [CN] - 

w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

3. Przed naliczeniem kar umownych, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia 

zdarzenia przedstawi Zamawiającemu informację z podaniem przyczyn z powodu, których 

przedmiot Umowy nie był realizowany, jeżeli nienależyte wykonanie zobowiązania będzie 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający 

odstąpi od naliczenia kar umownych. 

4. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 Umowy nie przekroczy 20% wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2. 
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5. W przypadku rozwiązania umowy z powodu przyczyn określonych w § 12 Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20%  łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 2. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej z 

zastrzeżeniem ust. 7.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot kar umownych z należności wynikającej z 

faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§11 
Współpraca i adres do korespondencji 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy oraz 

uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest p. ………………..………, tel,…………………….  e-

mail:………..… 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Umowy oraz uprawnioną, do 

kontaktowania się z Zamawiającym jest: p. ……………, tel,……………… -mail:……………………………….. 

3. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, 

jednak wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego. 

4. Korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy może być doręczana za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w 

ust. 1-2, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

5. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć 

moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty elektronicznej w taki 

sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy/zmiany Umowy, korespondencja między Stronami prowadzona 

będzie w formie pisemnej i będzie kierowana na następujące adresy: 

1) Zamawiający - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa,  

2) Wykonawca  - ………………………………………………………………... 

7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie 

drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę 

adres do doręczeń. 

8. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe  

z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 
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§12 
Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy: 

1) zwłoka Wykonawcy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1, 

2) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usługi transmisji danych w terminie określonym w § 2 

ust. 1 pkt 2, 

3) dostępność Usługi SLA osiągnie wartość niższą niż 99%, 

4) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki określone w niniejszej Umowie i mimo 

wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości, 

nie zostaną one usunięte, 

5) nastąpi likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

6) w przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego. 

2. Rozwiązanie Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 
Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że ich intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących 

treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy 

Stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o 

wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a 

także innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa zawiera 9 stron parafowanych przez każdą ze Stron Umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, dwóch 

dla Zamawiającego. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do Umowy – Oferta cenowa Wykonawcy.  

2. Załącznik nr 2 do Umowy - Wpis Zleceniobiorcy do ewidencji działalności gospodarczej.  

3. Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór protokołu odbioru.  
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