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Umowa	o	partnerstwie	publiczno	–	prywatnym		

pomiędzy	

samorządem	województwa	mazowieckiego	działającym	jako	partner	
publiczny	(Województwo)		

i	

Konsorcjum	firm:	KT	Corporation,	Daewoo	International	Corporation,	
Asseco	Poland	S.A.,	Warszawskie	Przedsiębiorstwo	Robót	

Telekomunikacyjnych	S.A.,	BIATEL	Telekomunikacja	S.A.,	BIT	S.A.,	
KBTO	Sp.	z	o.o.	działającym	jako	partner	prywatny		

(Partner)	

	

	

	

	

	 	

	

	

Warszawa,	dnia	_______________	2013	r.	



	

Strona	2	z	110	

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

dla rozwoju Mazowsza 
 

UMOWA	PARTNERSTWA	PUBLICZNO-PRYWATNEGO	

	

Zawarta	w	dniu	_________________	w	Warszawie	pomiędzy:		

	

Województwem	Mazowieckim,	 zwanym	w	dalszej	 części	Umowy	 „Województwem”,	 reprezentowanym	przez	 Pana	
Adama	 Struzika	 –	Marszałka	Województwa	Mazowieckiego	 oraz	 Panią	 Janinę	 Ewę	 Orzełowską	 –	 Członka	 Zarządu	
Województwa	 Mazowieckiego,	 upoważnionych	 do	 podpisania	 niniejszej	 Umowy	 na	 podstawie	 Uchwały	 Zarządu	
Województwa	Mazowieckiego	z	dnia	24	września	2013	r.,	o	numerze	1707/289/13;	

	

a	

	

Konsorcjum	spółek	w	składzie:	

	

KT	 Corporation	 –	 Lider	 konsorcjum	 z	 siedzibą	 90	 Buljeong-ro,	 Bundang-gu,	 Seongnam-si,	 Gyeonggi-do	 w	 Korei,	
wpisaną	 do	 Rejestru	 Handlowego,	 numer	 rejestracyjny	 110111-1468754,	 (odpis	 z	 Rejestru	 Handlowego	 stanowi	
Załącznik	nr	1	do	Umowy),	posiadającą	oddział	w	Polsce:	KT	Corporation	(Spółka	akcyjna)	Oddział	w	Polsce,	wpisany	
do	rejestru	przedsiębiorców	KRS	po	numerem	0000476637,	NIP	1070027111,	adres	oddziału:	ul.	Aleje	 Jerozolimskie	
65/79,	 lok.	 1724,	 00-697	 Warszawa,	 prowadzącą	 działalność	 telekomunikacyjną	 na	 podstawie	 wpisu	 do	rejestru	
przedsiębiorców	telekomunikacyjnych	prowadzonego	przez	Prezesa	Urzędu	Komunikacji	Elektronicznej	pod	numerem	
10	609	 (zaświadczenie	 o	 wpisie	 do	 rejestru	 stanowi	 Załącznik	 nr	 2	 do	Umowy)	 w	 imieniu	 której,	 na	 podstawie	
pełnomocnictwa	 z	 dnia	 11	 grudnia	 2012	 r.	 złożonego	 na	 str.	 275-276	 wniosku	 o	 dopuszczenie	 do	 udziału	 w	
postępowaniu,	udzielonego	przez	Dyrektora	Reprezentującego	KT	Corporation	z	siedzibą	90	Buljeong-ro,	Bundang-gu,	
Seongnam-si,	Gyeonggi-do	w	Korei	-	Pana	Suk	Chae	Lee,	działa	Pan	Ju	Young	Jung;	

	

Daewoo	International	Corporation	z	siedzibą	10,	Tongil-ro,	Jung-gu,	Seoul	w	Korei,	wpisaną	do	Rejestru	Handlowego,	
numer	 rejestracyjny:	 110111-2137358	 (odpis	 z	 Rejestru	 Handlowego	 stanowi	 Załącznik	 nr	 1	 do	 Umowy),	
reprezentowaną	 przez	 Pana	 Sang-Hoon	 Lee	 działającego	 w	 oparciu	 o	 pełnomocnictwo	 złożone	 na	 str.	 271-272	
wniosku	o	dopuszczenie	do	udziału	w	postępowaniu	z	dnia	10	grudnia	2012	r.,	udzielone	Panu	Sang	Hoon	Lee	przez	
Wiceprezesa	 i	 Dyrektora	 Generalnego	 Daewoo	 International	 Corporation	 z	 siedzibą	 10,	 Tongil-ro,	 Jung-gu,	 Seoul	w	
Korei	-	Pana	Dong	Hee	Lee;		

	

Asseco	 Poland	 S.A.	 z	 siedzibą	 w	 Rzeszowie,	 przy	 ul.	 Olchowa	 14,	 35-322	 Rzeszów,	 wpisaną	 do	 rejestru	
przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 w	 Rzeszowie,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	 pod	 numerem	
0000033391,	 posiadającą	w	 całości	 pokryty	 kapitał	 zakładowy	w	wysokości	 83	000	303,00	 zł	 (słownie:	 osiemdziesiąt	
trzy	miliony	trzysta	trzy	zł)	(odpis	z	rejestru	stanowi	Załącznik	nr	1	do	Umowy),	posiadającą	numer	REGON	010334578,	
NIP	5220003782,	reprezentowaną	przez	Pana	Ju	Young	Jung	w	oparciu	o	pełnomocnictwo	z	dnia	30	września	2013	r.,	
które	udzielili	mu	działający	łącznie	Wiceprezes	Zarządu	Asseco	Poland	S.A.	–	Pan		Andrzej	Dopierała	oraz	Prokurent	
Asseco	Poland	S.A.	Pan	–		Piotr	Jakubowski;	
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Warszawskie	Przedsiębiorstwo	Robót	Telekomunikacyjnych	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	ul.	Zabraniecka	8,	03-
872	 Warszawa,	 wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	
w	Warszawie,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 KRS	 pod	 numerem	 0000062822,	 posiadającą	 w	 całości	 pokryty	 kapitał	
zakładowy	w	wysokości	3	600	000,00	zł	(słownie:	trzy	miliony	sześćset	tysięcy	zł)	(odpis	z	rejestru	stanowi	Załącznik	nr	
1	do	Umowy),	posiadającą	numer	REGON	011058910,	NIP	5240302482,	prowadzącą	działalność	telekomunikacyjną	na	
podstawie	wpisu	do	rejestru	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych	prowadzonego	przez	Prezesa	Urzędu	Komunikacji	
Elektronicznej	pod	numerem	10	606	(zaświadczenie	o	wpisie	do	rejestru	stanowi	Załącznik	nr	2	do	Umowy),	w	imieniu	
której,	działa	Prezes	Zarządu	Warszawskie	Przedsiębiorstwo	Robót	Telekomunikacyjnych	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie	–	
Pan	Dariusz	Madej;		

	

BIATEL	 Telekomunikacja	 S.A.	 –	 Członek	 konsorcjum	 z	 siedzibą	 w	Warszawie,	 przy	 Al.	 Jana	 Pawła	 II	 nr	 23,	 00-854	
Warszawa,	 wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	
w	Warszawie,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	 KRS	 pod	 numerem	 0000378760,	 posiadającą	 w	 całości	 pokryty	 kapitał	
zakładowy	w	wysokości	 120	000,00	 zł	 (słownie:	 sto	 dwadzieścia	 tysięcy	 zł)	 (odpis	 z	 rejestru	 stanowi	 Załącznik	 nr	 1	
do	Umowy),	 posiadającą	 numer	 REGON	 142754000,	 NIP	108-001-04-19,	 w	 imieniu	 której	 działają	 łącznie	 Prezes	
Zarządu	 BIATEL	 Telekomunikacja	 S.A.	 –	 Pan	Mariusz	 Korolczuk	 oraz	 Prokurent	 BIATEL	 Telekomunikacja	 S.A.	 –	 Pan	
Krzysztof	Korolczuk	

	

BIT	S.A.	(wcześniej:	BIATEL	BIT	S.A.)	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	Al.	Jana	Pawła	II	nr	23,	00-854	Warszawa,	wpisaną	
do	 rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 XII	 Wydział	
Gospodarczy	 KRS	 pod	 numerem	 0000377793,	 posiadającą	 w	 całości	 pokryty	 kapitał	 zakładowy	 w	wysokości	
310	000,00	 zł	 (słownie:	 trzysta	 dziesięć	 tysięcy	 zł)	 (odpis	 z	 rejestru	 stanowi	 Załącznik	 nr	 1	 do	Umowy),	 posiadającą	
numer	 REGON	 142754051,	 NIP	108-000-99-07,	 prowadzącą	 działalność	 telekomunikacyjną	 na	 podstawie	 wpisu	
do	rejestru	 przedsiębiorców	 telekomunikacyjnych	 prowadzonego	 przez	 Prezesa	 Urzędu	 Komunikacji	 Elektronicznej	
pod	numerem	 9	 974	 (zaświadczenie	 o	 wpisie	 do	 rejestru	 stanowi	 Załącznik	 nr	 2	 do	Umowy),	 w	 imieniu	 której,	 na	
podstawie	pełnomocnictwa	z	dnia	30	września	2013	r.,	udzielonego	przez	działających	łącznie	Prezesa	Zarządu BIT	S.A	
z	siedzibą	w	Warszawie		–	Pana	Zdzisława	Karwowskiego,	oraz	Wiceprezesa	Zarządu	BIT	S.A	z	siedzibą	w	Warszawie	-	
Pana	Wojciecha	Karpińskiego,	działa	Pan	Ju	Young	Jung;	

	

KBTO	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 przy	 Al.	 Jana	 Pawła	 II	 nr	 23,	 00-854	 Warszawa,	 wpisaną	 do	 rejestru	
przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.	st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	KRS		
pod	numerem	0000425401,	posiadającą	w	całości	pokryty	kapitał	 zakładowy	w	wysokości	5	000,00	 zł	 (słownie:	pięć	
tysięcy)	(odpis	z	rejestru	stanowi	Załącznik	nr	1	do	Umowy),	posiadającą	numer	REGON	146186419,	NIP	527-267-95-
40,	prowadzącą	działalność	telekomunikacyjną	na	podstawie	wpisu	do	rejestru	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych	
prowadzonego	 przez	 Prezesa	 Urzędu	 Komunikacji	 Elektronicznej	 pod	numerem	 10	 123	 (zaświadczenie	 o	 wpisie	 do	
rejestru	stanowi	Załącznik	nr	2	do	Umowy),	reprezentowaną	przez	Prezesa	Zarządu	KBTO	Sp.	z	o.o.	–	Pana	Seokhoon	
Jeon;	

	

zwanymi	dalej	łącznie	oraz	każdą	oddzielnie	„Partnerem”		

	

łącznie	zwanych	dalej	„Stronami”,	a	każda	oddzielnie	„Stroną”,	o	następującej	treści:		
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PREAMBUŁA	

	

1. Samorząd	 Województwa	 Mazowieckiego,	 w	 ramach	 projektu	 „Internet	 dla	 Mazowsza”,	 którego	 celem	 jest	
zapewnienie	 infrastruktury	 szkieletowo-dystrybucyjnej	 regionalnej	 sieci	 NGA	 na	 terenie	 Województwa	
Mazowieckiego,	 przeprowadził	 w	 procedurze	 dialogu	 konkurencyjnego	 postępowanie	 w	 sprawie	 wyboru	
partnera	 prywatnego	 dla	 przedsięwzięcia	 polegającego	 na	 realizacji,	 utrzymaniu	 i	zarządzaniu	 siecią	
szerokopasmową,	w	ramach	projektu	„Internet	dla	Mazowsza”	dalej	jako	„Przedsięwzięcie”,	w	ramach,	którego	
wybrany	został	Partner	do	wspólnej	realizacji	Przedsięwzięcia,	które	będzie	realizowane	na	podstawie	niniejszej	
Umowy.		

2. Niniejsza	Umowa	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym	zostaje	zawarta	dla	realizacji	wspólnego	Przedsięwzięcia,	
w	ramach	którego	ma	powstać	szerokopasmowa	infrastruktura	światłowodowa,	która	będzie	umożliwiała	rozwój	
usług	 telekomunikacyjnych	 w	 obszarze	 łączności	 szerokopasmowej,	 zapewniając	 mieszkańcom,	 podmiotom	
publicznym	 oraz	 przedsiębiorcom	 z	 terenu	Województwa	 możliwość	 korzystania	 z	 usług	 teleinformatycznych,	
oraz	 z	 multimedialnych	 zasobów	 informacji	 i	 usług	 świadczonych	 elektronicznie,	 a	 także	 umożliwi	 efektywną	
wymianę	 danych	 pomiędzy	 samorządami,	 urzędami	 administracji	 państwowej,	 placówkami	 edukacyjnymi,	
szpitalami	i	innymi	instytucjami	publicznymi,	jak	również	mieszkańcami	oraz	podmiotami	gospodarczymi.		

3. Założeniem	Przedsięwzięcia	realizowanego	na	podstawie	niniejszej	Umowy	jest	również	to,	że	szerokopasmowa	
infrastruktura	 światłowodowa,	 która	 powstanie	 w	 ramach	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 będzie	 dostępna	 na	
równoprawnych	 zasadach	 dla	 wszystkich	 operatorów	 i	 dostawców	 usług	 telekomunikacyjnych,	 którzy	 będą	
chcieli	świadczyć	usługi	lub	budować	własną	infrastrukturę,	z	tym	zastrzeżeniem,	że	przez	okres	trwania	Umowy	
Partner	będzie	wyłączony	ze	świadczenia	usług	detalicznych	na	rzecz	użytkowników	końcowych.		

4. Wybór	 Partnera	 Prywatnego	 został	 dokonany	 stosownie	 do	 art.	 4	 ustawy	 z	 dnia		
19	grudnia	2008	r.	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym	(Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	19,poz.	100	z	późn.	zm.)	zgodnie	z	
procedurą	 dialogu	 konkurencyjnego	 przeprowadzonego	 na	 podstawie	 przepisów	 ustawy	 Prawo	 zamówień	
publicznych.	
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Rozdział	1 POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

§	1. Definicje	

1. Pojęciom	 i	 wyrażeniom	 użytym	 w	 dalszej	 części	 Umowy	 i	 pisanym	 z	 wielkiej	 litery	 nadaje	 się	 następujące	
znaczenie:	

	 Termin	 Definicja	

1) 	 Awaria	 stan	 techniczny	 Infrastruktury	 lub	 Sieci	 uniemożliwiający	 albo	 znacznie	
ograniczający	 świadczenie	 jakichkolwiek	 usług	 z	 wykorzystaniem	 Sieci	 na	
postawie	 Umowy.	 Pod	 tym	 pojęciem	 rozumie	 się	 również	 takie	 jej	
definiowanie,	które	przewiduje	OPZ	dzieląc	Awarie	na	Priorytetową,	Zwykłą,	
Infrastruktury	Obcej	oraz	Pozostałe	Awarie;	

2) 	 Budynek	CZS	 Budynek	 położony	 w	 Warszawie	 przy	 ul.	 Świętojerskiej	 9	 będący	 w	
posiadaniu	 Województwa,	 który	 Województwo	 udostępni	 Partnerowi	 na	
czas	 trwania	Umowy	celem	zorganizowania	 tam	Podstawowego	CZS,	 który	
zostanie	 zaadaptowany	 przez	 Partnera	 w	 ramach	 wykonywania	 niniejszej	
Umowy	 oraz	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 określonymi	 w	 Dokumentacji	
Przetargowej;	

3) 	 Centrum	Zarządzania	Siecią	/	
CZS	

centrum,	w	 którym	 przetwarzane	 będą	 informacje	 na	 temat	 Sieci	 oraz	 jej	
funkcjonowania	 oraz	 w	 którym	 zapewniony	 będzie	 dostęp	 do	 Systemów	
przetwarzających	 dane	 na	 temat	 Sieci,	 na	 które	 składa	 się	 Zapasowe	 CZS	
oraz	Podstawowe	CZS;	

4) 	 Część	Stała	Czynszu	 pobierana	od	Odbioru	Końcowego	stała,	wyrażona	w	złotych	polskich	kwota	
miesięczna	 z	 tytułu	 udostępnienia	 Sieci,	 składająca	 się	 na	 Czynsz	
w	wysokości	zadeklarowanej	przez	Partnera	w	Ofercie	płatna	przez	Partnera	
na	rzecz	Województwa	oraz	podlegająca	waloryzacji	na	zasadach	opisanych	
w	Umowie,	chyba	że	z	Dokumentacji	Przetargowej	wynika,	że	nie	będzie	ona	
pobierana;		

5) 	 Część	Zmienna	Czynszu	 część	 Czynszu	 pobierana	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 od	 momentu	 wskazanego	
w	Ofercie,	 nie	 później	 jednak	 niż	 po	 upływie	 3	 (trzech)	 lat	 od	 momentu	
Odbioru	 Końcowego,	 stanowiąca	 wyrażoną	 w	 złotych	 polskich	 kwotę	
obliczoną	 jako	 iloczyn	 całkowitego	 przychodu	 osiąganego	 z	 tytułu	
świadczenia	 Usług	 przy	 pomocy	 Sieci	 przez	 Partnera	 za	 poprzedni	 Rok	
Obrotowy	 oraz	 wskaźnika	 procentowego	 wskazanego	 przez	 Partnera	
w	Ofercie,	 płatna	 przez	 Partnera	 na	 rzecz	 Województwa	 na	 zasadach	
opisanych	w	Umowie	oraz	Ofercie;		

6) 	 Czynności	Zakazane	 wszelkie	 usługi,	 których	 świadczenie	przez	 Partnera	na	 rzecz	osób	 trzecich	
mogłoby	powodować	naruszenie	Wymagań	Prawnych	IDM,	w	szczególności	
świadczenie	 Usług	 na	 rzecz	 Użytkowników	 Końcowych,	 posiadanie	 przez	
Partnera	 infrastruktury	 dostępowej	 Sieci	 (infrastruktura	 end	 to	 end)	 dla	
świadczenia	usług	na	rzecz	Użytkowników	Końcowych,			a	także		oferowanie	
Usług	z	naruszeniem	„Systemu	warunkowego	dostępu	rynkowego	dla	IDM”,	
o	którym	mowa	w	Decyzji	Komisji	Europejskiej	z	dnia	29.10.2012r.	(C(2012)	
7811	final).;	
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7) 	 Czynsz	 należna	 Województwu	 od	 Partnera	 płatność	 z	 tytułu	 udostępnienia	 Sieci,	
składająca	się	z	Części	Stałej	Czynszu,	Części	Zmiennej	Czynszu	oraz	Dopłaty	
Clawback,	o	ile	w	danym	Roku	Obrotowym	znajdzie	ona	zastosowanie;	

8) 	 Dokumentacja	 wszelka	dokumentacja	bez	względu	na	formę	jej	utrwalenia,	w	tym	różnego	
rodzaju	 dokumenty	 i	 materiały	 zarówno	 w	 wersji	 papierowej,	 jak	
i	elektronicznej	 związane	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia,	 wytworzona	 na	
potrzeby	 Przedsięwzięcia	 lub	 w	 czasie	 obowiązywania	 Umowy,	 w	 tym	 w	
szczególności	 wszelka	 Dokumentacja	 Powykonawcza	 oraz	 Dokumentacja	
Projektowa;	

9) 	 Dokumentacja	Powykonawcza	 Dokumentacja	 Projektowa	 zaktualizowana	 o	 wszelkie	 zmiany	 dokonane	w	
trakcie	 prowadzenia	 robót	 budowlanych	 oraz	 geodezyjnych	 pomiarów	
powykonawczych	związanych	z	budową	Sieci	opisana	szczegółowo	w	OPZ;	

10) 	 Dokumentacja	Projektowa	 wszelka	 dokumentacja,	 niezbędna	 do	 zgodnej	 z	 prawem	 realizacji	
Przedsięwzięcia	 w	 części	 dotyczącej	 budowy	 oraz	 realizacji	 Sieci	 według	
Dokumentacji	Przetargowej,	w	skład	której	wchodzić	mogą	w	szczególności:	
projekt	budowlany,	projekt	wykonawczy,	ostateczna	i	prawomocna	decyzja	
o	 pozwoleniu	 na	 budowę,	 zgłoszenie	 prowadzenia	 robót	 oraz	 inne	 akty,	
decyzje	i	uzgodnienia	niezbędne	do	budowy	Sieci,	w	tym	jej	poszczególnych	
Relacji,	 a	 także	 wszelkie	 zawarte	 i	 ważne	 umowy	 określające	 prawo	 do	
dysponowania	 nieruchomościami	 oraz	 umowy	 na	 IRU,	 jak	 również	 inne	
dokumenty	związane	z	negocjowaniem	i	zawieraniem	takich	umów,	w	tym	
różnego	rodzaju	pisma	i	oświadczenia;	

11) 	 Dokumentacja	Przetargowa	 wszelka	 dokumentacja	 składająca	 się	 na	 postępowanie	 przetargowe	
dotyczące	 budowy	 i	 eksploatacji	 Sieci	 na	 obszarze	 województwa	
Mazowieckiego	zawierająca	Specyfikację	Istotnych	Warunków		Zamówienia	
(SIWZ)”,	 szczegółowy	 opis	 Przedsięwzięcia	 wraz	 z	 Ofertą	 złożoną	 przez	
Partnera	w	tym	postępowaniu;	

12) 	 Dopłata	Clawback	 ustalona	 na	 podstawie	 §	 49	 Umowy	 płatność,	 występująca	 w	 przypadku	
osiągnięcia	przez	Partnera	w	danym	Roku	Obrotowym	nadmiernych	korzyści	
wedle	Wymagań	Prawnych	 IDM,	co	skutkuje	koniecznością	 ich	przekazania	
na	 rzecz	Województwa	 jako	 dodatkowa	 nadzwyczajna	 płatność	 składająca	
się	na	Czynsz;		

13) 	 Dzień	Roboczy	 dzień	od	poniedziałku	do	piątku	 z	wyłączeniem	dni	 ustawowo	wolnych	od	
pracy	na	terenie	Rzeczpospolitej	Polskiej;		

14) 	 Dzień	Zakończenia	Budowy	 dzień	 31	 października	 2015	 r.,	 do	 którego,	 zgodnie	 z	 Umową,	 Partner	
zobowiązany	 jest	 zakończyć	 realizację	 całości	 Sieci,	 w	 szczególności	
zakończyć	w	całości	prace	związane	z	projektowaniem	i	wykonaniem	robót	
budowlanych	 związanych	 z	 budową	 Sieci,	 dostarczenie	 kompletnej	
Infrastruktury	(w	tym	Infrastruktury	Pasywnej	oraz	Infrastruktury	Aktywnej)	
na	własność	Województwa	 lub,	w	zakresie	dopuszczonym	w	Dokumentacji	
Przetargowej,	 ustanowienie	 na	 rzecz	 Województwa	 trwałych	 praw	 do	
dysponowania	 nieruchomościami	 na	 cele	 budowy	 i	 eksploatacji	 Sieci	 oraz	
IRU;	

15) 	 Dzierżawa	Ciemnych	Włókien	 dzierżawa	 jednego	 lub	 więcej	 ciemnych	 włókien	 światłowodowych	 na	
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ciągłym	 odcinku	 o	 określonej	 długości	 optycznej,	 zestawionych	 pomiędzy	
Kolokacjami	 i	 zakończeniami	na	przełącznicy	optycznej	Sieci,	 lub	dzierżawa	
jednego	 lub	 więcej	 ciemnych	 włókien	 światłowodowych	 zestawionych	
pomiędzy	studniami	kablowymi	Sieci	 i	połączonych	z	siecią	Operatora	Sieci	
Dostępowej,	 przy	 czym	 przez	 ciemne	 włókno	 światłowodowe	 rozumie	 się	
włókno	 światłowodowe	 o	 parametrach	 spełniających	 normy	 i	 wymagania	
określone	w	OPZ,	umożliwiające	realizację	usług	transmisji	danych;	

16) 	 Faza	Budowy	 okres	od	daty	zawarcia	Umowy	do	dnia	Odbioru	Końcowego	Sieci;	

17) 	 Faza	Eksploatacji	 okres	 rozpoczynający	 się	 trzy	 miesiące	 po	 dniu	 Odbioru	 Końcowego	 Sieci	
i	trwający	do	dnia	Zakończenia;	

18) 	 Faza	Eksploatacji	Częściowej	 okres	 od	 momentu	 dokonania	 pierwszego	 Odbioru	 Częściowego	 Sieci	 do	
momentu	rozpoczęcia	Fazy	Eksploatacji;	

19) 	 Grupa	Robocza	 składający	 się	 z	 przedstawicieli	 Partnera,	 Inżyniera	 Kontraktu	 oraz	
fakultatywnie	przedstawicieli	Województwa,	tematyczny	zespół	projektowy,	
powołany	 w	 celu	 realizacji	 określonych	 zadań	 oraz	 koordynacji	 bieżących	
prac	 związanych	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 w	 zakresie	 kompetencji	
określonych	w	Umowie	oraz	ustalonych	pomiędzy	Stronami;		

20) 	 Harmonogram	 Harmonogram	 Ramowy	 do	 czasu	 zaakceptowania	 i	 odebrania	 przez	
Województwo	 Harmonogramu	 Szczegółowego,	 a	 od	 czasu	 jego	 odebrania	
Harmonogram	Szczegółowy;	

21) 	 Harmonogram	Ramowy	 określony	w	Dokumentacji	Przetargowej	harmonogram	zawierający	ramowy	
plan	postępu	prac	w	toku	realizacji	Przedsięwzięcia	w	Fazie	Budowy;	

22) 	 Harmonogram	Szczegółowy	 przygotowany	 przez	 Partnera	 na	 podstawie	 Harmonogramu	 Ramowego	
i	zaakceptowany	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 przez	Województwo	
plan	 postępu	 prac	 w	 ramach	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 w	 Fazie	 Budowy,	
zawierający	 szczegółowy	 opis	 przyrostu	 prac	 w	 ujęciu	 czasowym,	 tj.	 od	
podpisania	 Umowy	 do	 dnia	 zakończenia	 realizacji	 Fazy	 Budowy.	
Harmonogram	 Szczegółowy	 musi	 być	 zgodny	 z	 terminami	 wskazanymi	
w	Harmonogramie	 Ramowym.	Harmonogram	 Szczegółowy	 będzie	 zawierał	
w	szczególności	 rozbicie	 relacji,	 węzłów,	 CZS	 na	 projekty	 budowlane,	
wykonawcze,	decyzje,	HW/SW,	systemy,	szafy	zewnętrzne.	

23) 	 Informacja	 przekazywane	przez	Partnera	Województwu	dane,	dokumenty,	zestawienia,	
itp.	na	postawie	postanowień	niniejszej	Umowy	bądź	wynikające	z	OPZ	bądź	
których	obowiązek	przekazania	wynika	z	Wymagań	Prawnych	IDM;	

24) 	 Informacje	Poufne	 wszelkie	 informacje,	 w	 szczególności	 techniczne,	 technologiczne	 oraz	
handlowe,	 w	 których	 posiadanie	 Strony	 weszły,	 choćby	 przypadkowo,	
w	związku	 z	wykonywaniem	 niniejszej	 Umowy,	 a	 których	 ujawnienie	
mogłoby	 naruszyć	 interesy	 którejkolwiek	 ze	 Stron,	 a	 w	 tym	 informacje	
stanowiące	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 Partnera	 w	 rozumieniu	 ustawy	
z	dnia	 16	 kwietnia	 1993	 roku	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	 konkurencji	 (tekst	
jednolity:	Dz.	U.	z	2003	roku,	nr	153,	poz.	1503	z	późn.	zm.);		

25) 	 Infrastruktura	/	Infrastruktura	
Sieci	

wybudowany	 lub	 nabyty	 przez	 Województwo	 (na	 podstawie	 prawa	
własności	 lub	 innych	 rzeczowych	 lub	 obligacyjnych	 tytułów	 prawnych	
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w	szczególności	takich	jak	IRU)	zespół	składników	majątkowych,	obejmujący	
w	 szczególności	 kanalizację	 kablową,	 linie,	 przewody	 i	 kable,	 w	 tym	 kable	
światłowodowe	 oraz	 podbudowę	 słupową,	 maszty	 składające	 się	 na	
Infrastrukturę	 Pasywną	 Sieci	 oraz	 urządzenia	 aktywne	 określone	 w	
Dokumentacji	 Przetargowej	 składające	 się	na	 Infrastrukturę	Aktywną	Sieci,	
w	tym	wartości	niematerialne	i	prawne	nabyte	wraz	z	Infrastrukturą;		

26) 	 Infrastruktura	Aktywna	 część	 Infrastruktury	 składająca	 się	 z	 urządzeń	 aktywnych	 zlokalizowanych	
w	Węzłach	Szkieletowych;	

27) 	 Infrastruktura	Ostatniej	Mili	 sieć	 dostępowa	 łącząca	 Użytkowników	 Końcowych	 z	 Siecią,	 zapewniająca	
łączność	 dostawcy	 usług	 –	 Operatora	 Sieci	 Dostępowej	 z	 Użytkownikiem	
Końcowym;	

28) 	 Infrastruktura	Pasywna	 część	 Infrastruktury	 składająca	 się	 z	 rurociągów	 kablowych,	 studni	
telekomunikacyjnych,	kabli	 światłowodowych	wraz	z	osprzętem	pasywnym	
niezbędnym	do	zakańczania	kabli	w	pomieszczeniach	Węzłów	Szkieletowych	
wraz	z	wszystkimi	instalacjami	koniecznymi	do	poprawnego	działania	Sieci;	

29) 	 Inżynier	Kontraktu	 podmiot	 wyznaczony	 oraz	 umocowany	 w	 odpowiednim	 zakresie	 przez	
Województwo	do	koordynowania	prac	związanych	z	realizacją	Umowy	oraz	
Przedsięwzięcia	w	trakcie	Fazy	Budowy.	W	momencie	podpisywania	Umowy	
rolę	 Inżyniera	 Kontraktu	 pełni	 Agencja	 Rozwoju	 Mazowsza	 S.A.,	 której	
Województwo	 powierzyło	 koordynowanie	 prac	 związanych	
z	wykonywaniem	Umowy;	

30) 	 IRU	 możliwe	do	ustanowienia	na	rzecz	Województwa	w	związku	z	budowaniem	
i	realizowaniem	Sieci	prawo	dostępu	i	korzystania	z	istniejących	już	na	dzień	
podpisania	 Umowy	 elementów	 Infrastruktury	 Sieci,	 bądź,	 elementów,	
których	wybudowanie	 zostało	w	 tym	dniu	ujęte	w	odpowiedniej	ewidencji	
prowadzonej	przez	Prezesa	UKE	(przykładowo	takiej	jak	mapa	infrastruktury	
telekomunikacyjnej	 powstała	 w	 ramach	 Systemu	 Informacyjnego	 o	
Infrastrukturze	Szerokopasmowej	SIIS),	bądź	inny	właściwy	organ	publiczny,	
w	 tym	 np.	 włókien	 światłowodowych,	 kanalizacji	 kablowej,	 istniejącej	
podbudowy	 słupowej,	 do	 których	 prawo	 własności	 przysługuje	 pomiotom	
trzecim,	 minimalnie	 na	 czas	 określony	 wskazany	 w	 OPZ,	 bez	 możliwości	
wypowiedzenia	 przez	 Partnera	 z	 innych	 przyczyn	 niż	 wskazane	 w	 OPZ,	
zapewniające	w	szczególności	dostęp	i	korzystanie	z	wydzierżawionej	części	
Infrastruktury	 Województwu	 oraz	 spełniające	 wszystkie	 niezbędne	
wymagania	Województwa	określone	w	OPZ;	

31) 	 Kierownik	Przedsięwzięcia	 osoba	 wyznaczona	 przez	 Województwo,	 która	 jest	 pierwszym	
przedstawicielem	 w	 kontaktach	 z	 Inżynierem	 Kontraktu	 i	 jest	
odpowiedzialna	 za	 nadzorowanie	 i	 zarządzanie	 Umową	 w	 imieniu	
Województwa.	 Kierownik	 Przedsięwzięcia	 jest	 uprawniony	 do	 składania	
i	przyjmowania	 oświadczeń	 woli	 w	 imieniu	 Województwa	 w	 zakresie	
wyraźnie	wskazanym	w	Umowie;	

32) 	 Kolokacja	 oznacza	 udostępnianie	 fizycznej	 przestrzeni	 lub	 urządzeń	 technicznych	
w	celu	 umieszczenia	 i	 podłączenia	 niezbędnego	 sprzętu	 Operatora	 Sieci	
Dostępowej	podłączającego	swoją	sieć	do	Sieci	lub	korzystającego	z	dostępu	
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do	lokalnej	pętli	abonenckiej	w	rozumieniu	art.	2	pkt.	15	PrTel;	

33) 	 Komitet	Zarządzający	 najwyższa	władza	decyzyjna	w	ramach	realizacji	Przedsięwzięcia,	sprawująca	
kontrolę	realizacji	postanowień	i	celów	Umowy,	podejmująca	najważniejsze	
decyzje	 merytoryczne	 związane	 z	 Umową	 i	 odpowiadająca	 za	 prawidłowe	
wykonywanie	 zobowiązań	 wynikających	 z	 Umowy,	 składająca	 się	 w	 Fazie	
Budowy	 z	 równej	 liczby	 członków	 delegowanych	 przez	 Partnera,	
Województwo	 oraz	 Inżyniera	 Kontraktu	 (Województwo	 wraz	 z	 Inżynierem	
Kontraktu	wskazują	łącznie	taką	samą	liczbę	członków	jak	Partner),	a	w	Fazie	
Eksploatacji	 z	 równej	 liczby	 członków	 delegowanych	 przez	 Partnera	 oraz	
Województwo;	

34) 	 Koordynator	Przedsięwzięcia	 osoba	 wyznaczona	 przez	 Partnera	 do	 stałych	 kontaktów	 z	 Inżynierem	
Kontraktu	 oraz	 Kierownikiem	 Przedsięwzięcia	 w	 zakresie	 wszelkich	
czynności	związanych	z	koordynacją	oraz	kierowaniem	pracami	związanymi	
z	realizacji	Przedsięwzięcia;	

35) 	KPI/ Key	Performance	Indicators	 kluczowe	 wskaźniki	 efektywności	 dla	 procesów	 realizacji	 usług	
świadczonych	przez	Partnera	w	Okresie	Eksploatacji,	szczegółowo	opisane	w	
OPZ;	

36) 	 NGA/ Next	Generation	Access	 przewodowe	 sieci	 dostępowe,	 które	 zgodnie	 z	 Wymaganiami	 Prawnymi	
IDM,	 składają	 się	w	 całości	 lub	 częściowo	 z	elementów	optycznych	 i	 które	
mogą	 zagwarantować	 świadczenie	 usług	 szerokopasmowego	 dostępu	 o	
wyższych	 parametrach	 (takich	 jak	wyższa	 przepustowość)	w	 porównaniu	 z	
usługami	 świadczonymi	 za	 pomocą	 istniejących	 sieci	 z	 przewodów	
miedzianych	 tj.	 rozwiązania	 FTTB	 mogące	 zapewnić	 Użytkownikom	
Końcowym	 minimalną	 prędkość	 40Mb/s	 lub	 sieci	 kablowe	 mogące	
zagwarantować	prędkość	do	50	Mb/s	 i	powyżej	50Mb/s	przy	zastosowaniu	
nowego	standardu	modemu	DOCSIS	3.0;	

37) 	 Najem	Pomieszczeń	 prawo	 dostępu	 i	 korzystania	 z	 istniejących	 pomieszczeń	 na	 potrzeby	
stworzenia	oraz	utrzymywania	urządzeń	oraz	wyposażenia	koniecznego	dla	
należytego	 funkcjonowania	 Sieci.	 Prawo	 to	 zostanie	 udzielone	 na	 rzecz	
Województwa	 za	 pośrednictwem	 Partnera	 na	 czas	 określony	
w	odpowiedniej	 umowie	 najmu	 zawartej	 z	 formie	 pisemnej	 z	 datą	 pewną	
bądź	 innej	podobnej	umowie	 zawartej	w	 tej	 samej	 formie,	bez	możliwości	
wypowiedzenia	 przez	 wynajmującego	 z	 innych	 przyczyn	 niż	 rażące	
naruszenie	 postanowień	 umowy	 przez	 najemcę	 oraz	 zapewniać	 będzie	
Województwu	oraz	innym	upoważnionym	przez	Województwo	podmiotom	
stały	 dostęp	 i	 korzystanie	 z	 tych	 pomieszczeń	 oraz	 spełniające	wymagania	
Województwa	określone	w	OPZ.	Partner	zobowiązany	jest	w	całości	ponosić	
wszelkie	 koszty	 związane	 z	 Najmem	 Pomieszczeń	 przez	 czas	 trwania	
Umowy;	

38) 	 Obiekt	 część	 przedmiotu	 Umowy	 i	 Przedsięwzięcia	 w	 postaci	 kompletnej	
Infrastruktury	 Sieci	 jako	 obiektu	 budowlanego	 oraz	 zaadaptowanego	
Budynku	CZS,	które	mają	być	zrealizowane	przez	Partnera	w	Fazie	Budowy	
za	 pomocą	 dowolnych	 środków,	 według	 wymagań	 Województwa,	
określonych	 w	 OPZ,	 Dokumentacji	 Projektowej,	 Dokumentacji	
Powykonawczej	 oraz	 zgodnie	 ze	 wszystkimi	 pozwoleniami,	 uzgodnieniami	
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i	innymi	wymaganymi	aktami	administracyjnymi;	

39) 	 Odbiór	 rozumie	się	przez	to	odpowiednio	Odbiór	Rezultatów,	Odbiór	Częściowy	lub	
Odbiór	Końcowy;		

40) 	 Odbiór	Częściowy	 czynności	mające	na	celu	potwierdzenie	prawidłowego	i	zgodnego	z	Umową	
częściowego	 wykonania	 (wybudowania/zapewnienia	 i	 dostarczenia)	
określonego	 fragmentu	 Sieci,	 który	 może	 podlegać	 eksploatacji,	 w	 tym		
zakończenia	 budowy	 Sieci	 NGA	w	 całej	 miejscowości,	 spełniającego	 cechy	
opisane	w	Dokumentacji	Przetargowej	oraz	Harmonogramie	Szczegółowym,	
potwierdzające	 zdatność	 odebranego	 fragmentu	 Sieci	 do	 eksploatacji	 w	
zakresie	 określonym	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej;	 Odbiór	 Częściowy	
stanowi	 podstawę	 do	 wystawienia	 faktury	 w	 wysokości	 oraz	 w	terminach	
określonych	w	Umowie;	

41) 	 Odbiór	Końcowy	 czynności	mające	na	celu	potwierdzenie	prawidłowego	i	zgodnego	z	Umową	
wykonania	 (wybudowania	 i	 dostarczenia)	 kompletnej	 Sieci,	 CZS	 oraz	
wszystkich	 pozycji	 wyszczególnionych	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	
Harmonogramie	 Szczegółowym	 na	 zasadach	 określonych	 w	 Umowie	
i	procedurze	 Odbioru;	 Odbiór	 końcowy	 stanowi	 podstawę	 do	wystawienia	
faktury	w	wysokości	oraz	w	terminach	określonych	w	Umowie;	

42) 	 Odbiór	Rezultatów	 czynności	mające	na	celu	potwierdzenie	prawidłowego	i	zgodnego	z	Umową	
wykonania	 każdej	 z	 poszczególnych	 prac	 oraz	 rezultatów	 tych	 prac	
wyszczególnionych	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	 Harmonogramie	
Szczegółowym	 jako	 podlegające	 Odbiorom	 rezultatów.	 Odbiór	 rezultatów	
w	zakresie	 opisanym	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 stanowi	 podstawę	 do	
wystawienia	faktury,	w	wysokości	oraz	w	terminach	określonych	w	Umowie	
oraz	Dokumentacji	Przetargowej;	

43) 	 Odbiór	Techniczny	 czynności	 mające	 na	 celu	 weryfikację	 prawidłowego	 i	 zgodnego	
z	odpowiednimi	 normami	 wykonywania	 dowolnej	 zakończonej	 części	 prac	
wchodzących	w	skład	każdej	z	pozycji	wyszczególnionych	w	Harmonogramie	
Szczegółowym	w	zakresie	opisanym	w	OPZ,	w	szczególności	następujących	
elementów:	 Dokumentacji	 Projektowej,	 robót	 budowlanych	 dla	
poszczególnych	 Relacji	 lub	 Węzłów	 oraz	 robót	 budowlanych	 zanikających	
i	ulegających	zakryciu;		

44) 	 Oferta	 oferta	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 złożona	 przez	 Partnera	 wybrana	 przez	
Województwo	jako	oferta	najkorzystniejsza;	

45) 	 Oferta	Ramowa	 publicznie	dostępna	dla	każdego	potencjalnego	Operatora	Sieci	Dostępowej	
oferta	 Partnera	 na	 świadczenie	 Usług	 Hurtowych,	 zatwierdzona	 przez	
Województwo	przy	udziale,	bądź	wyłącznie	przez	Prezesa	UKE,	określająca	
dla	danego	rodzaju	Usługi	kluczowe	warunki	umowy	pomiędzy	Partnerem	a	
Operatorem	Sieci	Dostępowej;	

46) 	 Okres	Eksploatacji	 okres	 czasowy	 obejmujący	 Fazę	 Eksploatacji	 Częściowej	 oraz	 Fazę	
Eksploatacji	łącznie;	

47) 	 Okres	Trwałości	 minimalny	okres	czasu,	w	którym	Partner	obowiązany	jest	świadczyć	w	Fazie	
Eksploatacji	co	najmniej	Podstawowe	Usługi	Hurtowe,	wynoszący	okres	7	lat	
od	rozpoczęcia	Fazy	Eksploatacji,	o	ile	z	Wymagań	Prawnych	IDM	nie	wynika	
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nic	innego,	nie	dłużej	jednak	niż	do	czasu	Zakończenia;		

48) 	 Okres	Wyjścia	 okres	rozpoczynający	się	na	1	(jeden)	rok	przed	Zakończeniem	lub	też	przez	
okres	 6	 (sześciu)	 miesięcy	 od	 momentu	 złożenia	 przez	 jedną	 ze	 Stron	
oświadczenia	o	wypowiedzeniu	Umowy	lub	odstąpieniu	od	Umowy;	

49) 	 Operator	Sieci	Dostępowej/OSD	 przedsiębiorca	 telekomunikacyjny,	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego	
prowadząca	działalność	w	 zakresie	 telekomunikacji	 lub	 podmiot,	 o	 którym	
mowa	w	 art.	 4	 pkt	 1,	 2,	 4,	 5	 i	 8	 Prawa	 telekomunikacyjnego,	 korzystający	
z	Usług	 Hurtowych	 lub	 żądający	 udostępnienia	 mu	 lub	 zawarcia	 z	 nim	
umowy	 na	 korzystanie	 z	 Usług	 Hurtowych,	 z	 wyłączaniem	 Użytkowników	
Końcowych;	

50) 	 Opłaty	Hurtowe	 wszystkie	 należne	 bądź	 pobierane	 przez	 Partnera	 świadczenia	 pieniężne	
z	tytułu	wykonywania	Usług	Hurtowych	ustalone	na	zasadach	i	w	wysokości	
zgodnie	z	Umową;	

51) 	 OPZ	 kompletny	opis	przedmiotu	zamówienia	na	zaprojektowanie,	wybudowanie	
i	 operowanie	 Siecią	w	 ramach	 realizacji	 projektu	 „Internet	 dla	Mazowsza”	
po	przeprowadzeniu,	którego	została	zawarta	niniejsza	Umowa;	

52) 	 Personel	Kluczowy	 członkowie	 personelu	 Partnera	 odpowiadający	 za	 realizację	 merytoryczną	
lub	 nadzór	 nad	 realizacją	 Umowy	 wyszczególnieni	 w	 Załączniku	 nr	 3	 do	
Umowy.	Do	Personelu	Kluczowego	Wykonawcy	należą	osoby	których	pracę,	
bądź	 świadczenie	 usług	 albo	 podobnych	 świadczeń	 na	 rzecz	 realizacji	
Przedsięwzięcia	 Partner	 zadeklarował	 na	 etapie	 dopuszczenia	 do	 dialogu	
konkurencyjnego	w	 zakresie	 zaprojektowania,	 budowy	 i	 operowania	 siecią	
Internet	 dla	 Mazowsza,	 lub	 jeżeli	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	 Partnera	
członkiem	 Personelu	 Kluczowego	 nie	 może	 być	 osoba	 wskazana	 przez	
Partnera	 w	 takim	 wniosku,	 inna	 osoba	 posiadającą	 kwalifikacje	 i	
doświadczenie,	 co	 najmniej	 równorzędne	 w	 stosunku	 do	 osoby,	 którą	
zastępuje	wyznaczona	zgodnie	z	postanowieniami	§	23	ust.	4	i	nast.	Umowy;		

53) 	 Plan	Wyjścia	 opracowywany	 przez	 Partnera	 ramowy	 dokument	 określający	
harmonogram	 i	 wskazujący	 zgodnie	 z	 zasadami	 należytej	 gospodarki	 na	
sposób,	 okres	 i	 tryb	 przekazania	 Sieci	 w	 Okresie	 Wyjścia,	 określający	
szczegółowe	 czynności	 związane	 z	 wykonaniem	 obowiązków	 Partnera	 w	
Okresie	 Wyjścia	 do	 czasu	 Zamknięcia,	 w	 tym	 w	 szczególności	 obowiązki	
związane	z	 jej	 inwentaryzacją	 i	przekazaniem	Sieci	Województwu,	w	stanie	
niepogorszonym	 zdatnym	 do	 użytku	 zgodnie	 z	 normalnym	 zużyciem	
Infrastruktury	 Sieci	 oraz	 przy	 zachowaniu	 jej	 zdolności	 do	 realizowania	
świadczenia	Usług	dopuszczonych	przez	Wymagania	Prawne	IDM;	

54) 	 Podstawowe	CZS	 główne	centrum	w	którym	przetwarzane	będą	te	same	informacje	na	temat	
Sieci	 oraz	 jej	 funkcjonowania,	 co	 w	 Zapasowym	 CZS,	 mieszczące	 się	
w	Budynku	CZS;	

55) 	 Podstawowe	Usługi	Hurtowe	 usługi,	 w	 tym	 usługi	 telekomunikacyjne,	 które	mają	 być	 świadczone	 przez	
Partnera	 co	 najmniej	 przez	 cały	 Okres	 Trwałości	 (wskazane	 w	 §	 11	 ust.	 1	
litera	 j)	 Umowy)	 oraz	 przy	 wykorzystaniu	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci,	
wynikające	 z	Wymagań	Prawnych	 IDM	oraz	 zdefiniowane	w	Dokumentacji	
Przetargowej;	
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56) 	 Połączenie	Sieci	 połączenie	 sieci	 w	 rozumieniu	 art.	 2	 pkt	 15	 Prawa	 Telekomunikacyjnego,	
pomiędzy	Siecią	a	inną	siecią	telekomunikacyjną;	

57) 	 Prawo	autorskie	/	PrAut	 Ustawa	z	dnia	4	 lutego	1994	 r.	o	prawie	autorskim	 i	prawach	pokrewnych	
(Dz.	U.	z	2006r.	Nr	90,	Poz.	631	z	późn.	zm.);	

58) 	 Prawo	budowlane	/	PrBud	 Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	243,	poz.	
1623	z	późn.	zm.);	

59) 	 Prawo	telekomunikacyjne	/	
PrTel	

ustawa	z	dnia	16	lipca	2004	r.	Prawo	telekomunikacyjne	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	
171,	poz.	1800	z	późn.	zm.);	

60) 	 Prezes	UKE	 Prezes	 Urzędu	 Komunikacji	 Elektronicznej,	 bądź	 inny	 powołany	
w	odpowiednim	 trybie	 na	 mocy	 przepisów	 prawa	 powszechnie	
obowiązującego	 organ,	 który	 przejmie	 kompetencje	 Prezesa	 Urzędu	
Komunikacji	 Elektronicznej,	 albo	 inny	 organ	 stosownie	 do	 wymagań	
przewidzianych	 w	 zmienionych	 Wymaganiach	 Prawnych	 IDM,	 posiadający	
kompetencje	 do	 ustalania	 zasad	 świadczenia	 Usług	 przy	 pomocy	 Sieci	
i	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	Sieci;		

61) 	 Problem	 wszelkie	 okoliczności,	 które	 uniemożliwiają	 lub	 znacznie	 utrudniają	 albo	
mogą	 uniemożliwić	 lub	 znacznie	 utrudnić	właściwe	wykonywanie	 Umowy,	
w	szczególności	 zapewnienie	 ciągłości	 świadczenia	 usług	 i	niezakłóconego	
funkcjonowania	Sieci;	w	tym	także	Siła	Wyższa;	

62) 	 Protokół	Odbioru	 dokument	 kończący	 procedurę	 Odbioru,	 sporządzony	 zgodnie	
z	postanowieniami	§	32	Rozdział	9	Umowy;	

63) 	 Przedsięwzięcie	 opisane	 w	 Umowie	 przedsięwzięcie	 będące	 przedmiotem	 Umowy,	
polegające	 na	 wybudowaniu	 oraz	 dostarczeniu	 dla	 Województwa	 Sieci,	
w	tym	Infrastruktury	Sieci,	przygotowaniu	Sieci	do	świadczenia	Usług	a	także	
na	 właściwym	 utrzymywaniu	 i	 zarządzeniu	 Siecią	 oraz	 świadczeniu	 przez	
Partnera	Usług	na	zasadach	otwartego	dostępu	dla	wszystkich	Operatorów	
Sieci	Dostępowej	w	 zakresie	 określonym	w	Umowie	 przez	 czas	 jej	 trwania	
przy	zachowaniu	Wymagań	Prawnych	IDM;	

64) 	 PWI	 wszelkie	prawa	własności	intelektualnej,	tj.	prawa	autorskie	i	prawa	zależne,	
prawa	 do	 baz	 danych	 oraz	 prawa	 własności	 przemysłowej,	 prawa	 do	
uzyskania	 tych	 praw	 przewidziane	 przez	 odrębne	 przepisy,	 a	 także	 know-
how;	

65) 	 Relacja	 dowolny	odcinek	Sieci	Szkieletowej	lub	Sieci	dystrybucyjnej;	

66) 	 Relacja	Dystrybucyjna	 odcinek	 budowanej	 Sieci	 obejmujący	 Węzeł	 Dystrybucyjny	 połączony	 do	
Węzła	 Szkieletowego	 za	 pośrednictwem	 włókien	 światłowodowych	 lub	
Węzeł	 dystrybucyjny	 połączony	 z	 mufą	 rozgałęźną	 za	 pośrednictwem	
włókien	światłowodowych.	

67) 	 Relacja	Szkieletowa	 odcinek	budowanej	 Sieci	obejmujący	dwa	Węzły	 Szkieletowe	połączone	 za	
pośrednictwem	włókien	światłowodowych		

68) 	 Roczne	Przychody	 osiągnięte	w	danym	Roku	Obrotowym	wszelkie	przychody	Partnera	 liczone	
przed	opodatkowaniem	podatkiem	VAT	w	zakresie	wydzielonej	działalności	
zgodnie	z	§	45	Umowy	w	Okresie	Eksploatacji,	w	szczególności	pochodzące	
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ze	sprzedaży	Usług;	

69) 	 Rok	Obrotowy	 okres	czasu	odpowiadający	rokowi	obrachunkowemu	w	rozumieniu	Ustawy	
o	rachunkowości,	ustalany	zgodnie	z	poniższymi	zasadami:	
- pierwszy	 rok	 obrachunkowy	 rozpoczyna	 się	 z	 dniem	 rozpoczęcia	 Fazy	

Eksploatacji	i	kończy	się	z	dniem	31	grudnia	2016	r.,	
- każdy	 kolejny	 rok	 obrachunkowy	 rozpoczyna	 się	 w	 dniu	 1	 stycznia	

każdego	 kolejnego	 roku	 kalendarzowego	 i	 kończy	 się	 31	 grudnia	 tego	
roku	 kalendarzowego	 obowiązywania	 Umowy,	 a	 w	 ostatnim	 roku	
kalendarzowym	 obowiązywania	 Umowy	 kończy	 się	 z	 dniem	
rozwiązania	lub	wygaśnięcia	Umowy;	

70) 	 Sieć	 sieć	 telekomunikacyjna	w	 rozumieniu	 Prawa	 telekomunikacyjnego,	 będąca	
jednocześnie	 obiektem	 budowlanym,	 w	 tym	 obiektem	 liniowym	 lub	
zespołem	 obiektów	 budowlanych	 w	 rozumieniu	 Prawa	 Budowlanego	
obejmująca	 Sieć	 Dystrybucyjną	 i	 Sieć	 Szkieletową,	 do	 której	 dostarczania	
oraz	 zapewnienia	 w	 ramach	 Przedsięwzięcia	 zobowiązany	 jest	 Partner,	
służąca	 w	 szczególności	 do	 zapewnienia	 szerokopasmowego	 dostępu	 do	
Internetu	 i	 umożliwiająca	 zapewnienie	 dostępu	 telekomunikacyjnego	 oraz	
współkorzystania	 lub	 dostępu	 do	 budynków	 i	 Infrastruktury	
telekomunikacyjnej,	 w	 tym	 świadczenia	 Usług,	 w	 zakresie	 określonym	 w	
Umowie	oraz	OPZ;	

71) 	 Sieć	Częściowa	 wydzielona	 funkcjonalnie	 część	 Sieci,	 co	 do	 której	 zakończono	 procedurę	
Odbiorów	Częściowych;		

72) 	 Sieć	Dystrybucyjna	 część	 Siei	 obejmująca	 Węzły	 Dystrybucyjne	 połączone	 do	 Węzła	
Szkieletowego	 za	 pośrednictwem	 minimum	 12	 włókien	 światłowodowych	
zabudowanych	 w	 kanalizacji	 kablowej	 wraz	 z	 urządzeniami	 aktywnymi	
obsługującymi	ruch	w	Sieci	Dystrybucyjnej;	

73) 	 Sieć	NGA	 sieć	 wybudowana	 w	 wybranych	 33	 miejscowościach	 województwa	
mazowieckiego	zgodnie	z	decyzją	Komisji	Europejskiej	z	dnia	29	października	
2012	r.,	C	(2012)	7811	final,	przeznaczona	do	świadczenia	usług	NGA;	

74) 	 Sieć	Szkieletowa	 część	 Sieci	 obejmująca	 Węzły	 Szkieletowe	 połączone	 za	 pośrednictwem	
minimum	 48-włóknowego	 kabla	 światłowodowego	 zabudowanego	 w	
kanalizacji	 kablowej	wraz	 z	urządzeniami	aktywnymi	obsługującymi	 ruch	w	
Sieci	Szkieletowej;	

75) 	 Siła	Wyższa	 nieprzewidziane	 wydarzenia	 zewnętrzne	 o	 charakterze	 nadzwyczajnym,	
które	 wystąpią	 niezależnie	 od	 woli	 Stron	 i	po	zawarciu	 Umowy,	 a	 którym	
Strona	przy	zachowaniu	należytej	staranności	wymaganej	od	profesjonalisty	
oraz	nakładzie	pracy,	 sił	 i	 środków	w	działalności	profesjonalnej	nie	mogła	
zapobiec,	udaremniające	całkowicie	lub	częściowo	wypełnianie	zobowiązań	
umownych	 wynikających	 z	 Umowy,	 jak	np.	wojna,	 w	 tym	wojna	 domowa,	
katastrofy	 naturalne,	 takie	 jak,	 trzęsienia	 ziemi	 oraz	 powodzie,	 rozumiane	
jako	czasowe	pokrycie	przez	wodę	terenu,	który	w	normalnych	warunkach	
nie	 jest	 pokryty	 wodą,	 powstałe	 na	 skutek	 wezbrania	 wody	 w	 ciekach	
naturalnych,	 zbiornikach	 wodnych,	 kanałach	 oraz	 od	 strony	 morza,	
powodujące	 zagrożenie	 dla	 życia	 i	 zdrowia	 ludzi,	 środowiska,	 dziedzictwa	
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kulturowego	 oraz	 działalności	 gospodarczej	 inne	 niż	 lokalne	 podtopienia	
oraz	 ulewne	 deszcze,	 a	 także	 pożary,	 które	 to	 zdarzenia	 bezpośrednio	
uniemożliwiają	 wykonanie	 zobowiązań	 umownych	 opisanych	 w	 Umowie.	
Nie	 uznaje	 się	 za	 Siłę	Wyższą	 braku	 siły	 roboczej,	materiałów	 i	 surowców	
chyba,	że	jest	to	spowodowane	wyżej	wymienionymi	okolicznościami;		

76) 	 SLA	 zdefiniowany	 w	 OPZ	 minimalny	 gwarantowany	 poziom	 świadczenia	 Usług	
przez	Partnera	na	rzecz	Operatorów	Sieci	Dostępowych;		

77) 	 Studium	Wykonalności	 Studium	 Wykonalności	 projektu	 Internet	 dla	 Mazowsza,	 Warszawa,	
kwiecień	2010	r.,	wraz	z	późniejszymi	zmianami,	stanowiące	Załącznik	nr	8	
do	Umowy		

78) 	 Systemy	 systemy	 informatyczne	 wspomagające	 monitorowanie,	 funkcjonowanie	
oraz	zarządzanie	Siecią	jakie	Partner	zobowiązany	jest	zapewnić,	dostarczyć	
oraz	wdrożyć	w	CZS	w	 ramach	 realizacji	Przedsięwzięcia.	 Szczegółowy	opis	
Systemów,	 w	 tym	 opis	 wymagań	 funkcjonalnych	 Systemów	 oraz	 opis	
wymagań	 licencyjnych	 Systemów	 jakie	 Partner	 ma	 zapewnić	 w	 ramach	
realizacji	niniejszej	Umowy	zawarty	jest	w	OPZ;	

79) 	 Teren	Budowy	 oznacza	miejsca,	w	których	każdorazowo	prowadzone	są	roboty	budowlane	
związane	 z	 budową	 Sieci	 oraz	 adaptacją	 Budynku	 CZS	wraz	 z	 przestrzenią	
zajmowaną	 przez	 urządzenia	 zaplecza	 budowy	 oraz	 miejsce	 składowania	
materiałów	budowlanych;	

80) 	 Umowa	 niniejsza	 umowa	 o	 partnerstwie	 publiczno-prywatnym	wraz	 ze	 wszystkimi	
Załącznikami	oraz	przyszłymi	aneksami	do	Umowy;	

81) 	 Umowy	Hurtowe	 umowy	 dotyczące	 Usług	 Hurtowych,	 zawierane	 pomiędzy	 Partnerem	
a	Operatorami	 Sieci	 Dostępowych,	 których	 zawieranie	 przez	 Partnera	
stanowi	 wykonywanie	 Umowy	 od	momentu	 rozpoczęcia	 Fazy	 Eksploatacji	
Częściowej	i	jest	elementem	należytego	realizowania	Przedsięwzięcia;	

82) 	 Usługi	 Usługi	Hurtowe	oraz	usługi	transmisji	danych	jakie	mogą	być	świadczone	na	
rzecz	jednostek	administracji	publicznej	

83) 	 Usługi	Hurtowe	 wszelkie	usługi	świadczone	przez	Partnera	na	rzecz	OSD	w	celu	świadczenia	
przez	OSD	na	 rzecz	Użytkowników	Końcowych	usług	 telekomunikacyjnych,		
które	 polegają,	w	 szczególności	 na	 zapewnieniu	OSD	współkorzystania	 lub		
dostępu	 telekomunikacyjnego	 do	 infrastruktury	 telekomunikacyjnej	 oraz	
sieci	 telekomunikacyjnej	 w	 rozumieniu	 odpowiednich	 przepisów.	 Usługi	
Hurtowe	powinny	być	świadczone	przez	Partnera	na	zasadach	określonych	
w	Wymaganiach	Prawnych	 IDM	oraz	niniejszej	Umowie.	 Ilekroć	w	Umowie	
mowa	 jest	 o	 Usługach	 Hurtowych,	 a	 z	 kontekstu	 nie	 wynika	 nic	 innego	
należy	 dane	 postanowienia	 odnosić	 również	 do	 Podstawowych	 Usług	
Hurtowych;	

84) 	Ustawa	o	dostępie	do	informacji	
publicznej	

ustawa	z	dnia	6	września	2001	r.	o	dostępie	do	informacji	publicznej	(Dz.	U.	
z	2001	r.	Nr	112,	poz.	1198	z	późn.	zm.);	

85) 	 Ustawa	o	gospodarowaniu	
nieruchomościami/UGN	

ustawa	z	dnia	21	sierpnia	1997	o	gospodarowaniu	nieruchomościami	(Dz.	U	
z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651,	tj.	ze	zm.);	
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86) 	Ustawa	o	podatku	dochodowym	
od	osób	prawnych	

ustawa	z	dnia	15	lutego	1992	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych	
(Dz.	U.	z	2000	r.	Nr	54,	poz.	654	z	późn.	zm.);	

87) 	 Ustawa	o	podatku	od	towarów	i	
usług	/	Ustawa	o	VAT	

ustawa	z	dnia	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.	U.	z	2004	
r.	Nr	54	poz.	535	z	późn.	zm.);	

88) 	 Ustawa	o	PPP	 ustawa	z	dnia	19	grudnia	2008	r.	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym	(Dz.	
U.	z	2009	r.	Nr	19,	poz.	100	z	późn.	zm.);	

89) 	 Ustawa	o	rachunkowości	 ustawa	 z	dnia	 29	 września	 2004	 r.	 o	 rachunkowości		
(Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	152,	poz.	1223	z	późn.	zm.);	

90) 	 Ustawa	o	wspieraniu	rozwoju	
usług	i	sieci	

telekomunikacyjnych	

ustawa	 z	 dnia	 7	 maja	 2010	 r.	 o	 wspieraniu	 rozwoju	 usług	 i	 sieci	
telekomunikacyjnych	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	106,	poz.	675	z	późn.	zm.);	

91) 	 Ustawa	o	zarządzaniu	
kryzysowym	

ustawa	z	dnia	26	kwietnia	2007	r.	o	zarządzaniu	kryzysowym	(Dz.U.	z	2007	r.	
Nr	89,	poz.	590	z	późn.	zm.);	

92) 	 Ustawa	Prawo	zamówień	
publicznych/Ustawa	PZP	

ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych	(tekst	jedn.:	
Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	113,	poz.	759	z	późn.	zm.);	

93) 	 Usterka	 drobne,	 nieprawidłowe	 wykonanie	 części	 Umowy	 lub	 pewnego	 rezultatu	
Umowy	 podlegającego	 Odbiorowi,	 w	 szczególności	 nie	 wpływa	 na	
możliwość	 prawidłowego	 korzystania	 z	 elementu	 Sieci	 lub	 istotnie	
utrudniający	zgodne	z	Umową	korzystanie	z	Sieci,	w	tym	świadczenie	Usług;	

94) 	 Użytkownik	Końcowy	 podmiot	 (osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	 lub	 inna	 jednostka	 organizacyjna)	
korzystający	 z	 publicznie	 dostępnej	 usługi	 telekomunikacyjnej	 świadczonej	
przez	Operatora	Sieci	Dostępowej	lub	żądający	świadczenia	takiej	usługi	od	
Operatora	Sieci	Dostępowej,	dla	zaspokojenia	własnych	potrzeb,	dla	którego	
Partner	nie	może	świadczyć	Usług;	

95) 	 Wada	 inne	 niż	 Usterka	 nieprawidłowe	 wykonanie	 części	 Umowy	 lub	 pewnego	
rezultatu	 Umowy	 podlegające	 Odbiorowi,	 które	 zostało	 stwierdzone	 w	
trakcie	procedury	Odbiorczej;	
	
	

96) 	 Wariant	 każdy	 z	opisanych	 szczegółowo	w	OPZ	modeli	 stworzenia	 i	 realizacji	 części	
lub	 całości	 Sieci	 przewidziany	 przez	 Województwo	 w	 OPZ	 i	 możliwy	 do	
zadeklarowania	w	Ofercie	przez	Partnera,	będący	Wariantem	Bazowym	lub	
Wariantem	Alternatywnym;	

97) 	 Wariant	Alternatywny	/	Model	
Alternatywny	

każdy	 opisany	 szczegółowo	 w	 OPZ	 alternatywny	 w	 stosunku	 do	Wariantu	
Bazowego	 model	 stworzenia	 i	 realizacji	 części	 Sieci,	 zakładający	
wykorzystanie	 w	 celu	 stworzenia	 (realizacji)	 Sieci	 istniejącej	 infrastruktury	
w	szczególności	w	postaci	kanalizacji	kablowej	oraz	podbudowy	słupowej;		

98) 	 Wariant	Bazowy	/	Model	
Bazowy	

opisany	 szczegółowo	 w	 OPZ	 podstawowy	 (bazowy)	 model	 stworzenia	
i	realizacji	 całości	 lub	 części	 Sieci,	 zakładający	 realizację	 Przedsięwzięcia	 w	
Fazie	 Budowy	 poprzez	 zaprojektowanie	 i	 wybudowanie	 nowego	 rurociągu	
kablowego	złożonego	z	ułożonej	w	ziemi	rury	HDPE	zawierającej	minimum	4	
mikrorurki	 (mikrotuba)	 wykonane	 z	 HDPE	 o	 przekroju	 pozwalającym	 na	
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zabudowę	kabli	o	minimum	144	włóknach;	

99) 	 Węzeł	 oznacza	 Węzeł	 Szkieletowy,	 Węzeł	 Dystrybucyjny	 lub	 inny	 punkt	 Sieci	
wskazany	w	Dokumentacji	Przetargowej	i/lub	Dokumentacji	Projektowej;	

100) 	 Węzeł	Dystrybucyjny	 obiekt	wykonany	 zgodnie	 z	Dokumentacją	Projektową,	będący	elementem	
Sieci	 Dystrybucyjnej,	 opisany	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 i/lub	
Dokumentacji	 Projektowej,	 stanowiący	 węzeł	 końcowy	 Sieci	 pełniący	
funkcję	 dystrybucji	 ruchu	 do	 odbiorców	 hurtowych	 obejmujący	 zarówno	
urządzenia	 aktywne,	 jak	 i	 urządzenia	 pasywne	 (w	 rozumieniu	 OPZ	 Węzeł	
dystrybucyjny	Typ	A	(aktywny)	oraz	Węzeł	dystrybucyjny	Typ	B	(pasywny));	

101) 	 Węzeł	NGA	 obiekt	 wykonany	 zgodnie	 z	 Dokumentacją	 Projektową,	 będący	 punktem	
zakończenia	 Sieci	 NGA	 z	 węzłem	 światłowodowym	 zlokalizowanym	 w	
budynku,	 na	 budynku,	 blokach,	 domach	 jednorodzinnych	 (bezpośrednio	w	
pobliżu	skupiska	domów	jednorodzinnych);	

102) 	 Węzeł	Szkieletowy	 obiekt	wykonany	 zgodnie	 z	Dokumentacją	Projektową,	będący	elementem	
Sieci	 Szkieletowej,	 opisany	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 i/lub	
Dokumentacji	 Projektowej,	 stanowiący	 węzeł	 końcowy	 Sieci	 pełniący	
funkcję	agregacji	ruchu	Węzłów	Dystrybucyjnych;	

103) 	Wymagania	Prawne	IDM	 każdocześnie	 stosowne	 bezwzględnie	 obowiązujące	 przepisy	 prawa	
powszechnego	 regulujące	 świadczenie	 usług	 z	 wykorzystaniem	 i	przy	
pomocy	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci	 na	 rzecz	 jakiegokolwiek	 podmiotu,	
obejmujące	 w	 szczególności	 warunki	 na	 których	 dopuszczono	 pomoc	
publiczną	wynikające	odpowiednich	przepisów	prawa,	jak	również	z	decyzji	
notyfikacyjnej	 Komisji	 Europejskiej	 w	rozumieniu	 art.	 297	 Traktatu	 o	
Funkcjonowaniu	Unii	 Europejskiej	 z	 dnia	 29	 października	 2012	 r.,	 C	(2012)	
7811	 final	 dotyczącej	 pomocy	 państwa	 SA.33473	 (2012/N)	 –	 Polska,	 dla	
Projektu	 „Internet	 dla	 Mazowsza”,	 wraz	 z	dokumentacją	 stanowiącą	
podstawę	 notyfikacji	 pomocy	 publicznej	 oraz	 wszelkimi	 ewentualnymi	
późniejszymi	 jej	 zmianami	 zgłoszonymi	 do,	 bądź	 odpowiednio,	
zatwierdzonymi	przez	Komisję	Europejską;	

104) 	 Wynagrodzenie	/	
Wynagrodzenie	za	
Przedsięwzięcie	

wkład	 własny	 Województwa	 obejmujący	 środki	 wydatkowane	 na	 poczet	
realizacji	 Przedsięwzięcia	 w	 ramach	 Umowy,	 w	 tym	 zapłata	 przez	
Województwo	Partnerowi	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci;	prawo	Partnera	
do	 pobierania	 pożytków	 z	 eksploatacji	 Sieci	 oraz	 wszelkie	 inne	 płatności	
dokonywane	przez	Województwo	zgodnie	z	Umową;		

105) 	Wynagrodzenie	za	Budowę	Sieci	 określone	 zgodnie	 z	 Ofertą,	 wynagrodzenie	 ryczałtowe	 brutto	 za	 należytą	
i	terminową	 budowę	 i	 realizację	 Sieci	 oraz	 wykonanie	 wszelkich	 zadań	
przewidzianych	w	Fazie	Budowy,	obejmujące	w	szczególności	projektowanie	
i	wykonanie	robót	budowlanych,	przeniesienie	na	Województwo	własności	
lub	 ustanowienie	 na	 rzecz	 Województwa	 IRU	 lub	 Najmu	 Pomieszczeń,	 i	
opłacenie	 wszelkich	 praw	 dysponowania	 nieruchomościami,	 a	 także	
pozyskanie	 wszystkich	 wymaganych	 pozwoleń,	 uzgodnień	 i	 decyzji	
administracyjnych,	 a	w	szczególności	 pozwolenia	 na	 budowę	
poszczególnych	części	Sieci;	

106) 	Wytyczne	Wspólnotowe	 Komunikat	 Komisji	 Wytyczne	 Wspólnotowe	 w	 sprawie	 stosowania	



	

Strona	20	z	110	

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

dla rozwoju Mazowsza 
 

przepisów	 dotyczących	 pomocy	 państwa	 w	 odniesieniu	 do	 szybkiego	
wdrażania	 sieci	 szerokopasmowych	 (2009/C	 235/04)	 oraz	 wszelkie	 inne	
zastępujące	 je	 komunikaty	 Komisji,	 o	 ile	 ich	 stosowanie	 w	nowszej	 wersji	
wynika	z	Wymagań	Prawnych	IDM;	

107) 	 Zakończenie	 data	ostatecznego	przekazania	Sieci	Województwu	przez	Partnera;		

108) 	 Zapasowe	CZS	 jedno	z	centrum,	w	którym	przetwarzane	będą	te	same	informacje	na	temat	
Sieci,	 oraz	 jej	 funkcjonowania,	 co	 w	 Podstawowym	 CZS,	 które	 zostanie	
zapewnione	we	własnym	zakresie	przez	Partnera	w	ramach	Umowy.	

§	2. Ogólny	przedmiot	Partnerstwa	

1. W	ramach	niniejszej	Umowy	w	zakresie	partnerstwa	publiczno-prywatnego,	Partner	zobowiązuje	się	do	realizacji	
Przedsięwzięcia	oraz	wykonania	zobowiązań	opisanych	w	niniejszej	Umowie	jako	wkładu	własnego	Partnera,	jak	
również	 zapłaty	 Czynszu	 za	 korzystanie	 z	 udostępnionej	 przez	 Województwo	 Infrastruktury,	 a	 Województwo	
zobowiązuje	 się	 do	 zapłaty	 Wynagrodzenia	 jako	 wkładu	 własnego	 oraz	 współdziałania	 w	 osiągnięciu	 celu	
Przedsięwzięcia,	poprzez	udostępnienie	Infrastruktury	Partnerowi	oraz	spełnienie	innych	świadczeń	wskazanych	
w	Umowie.	

2. W	 ramach	 zobowiązania	 do	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 przez	 Partnera,	 Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 realizacji	
Przedsięwzięcia	 obejmującego	 w	 Fazie	 Budowy:	 zaprojektowanie,	 wybudowanie	 i	dostarczenie	 Województwu	
Sieci,	 zgodnej	 z	 opisem	 i	wytycznymi	 zawartymi	w	Dokumentacji	 Przetargowej,	 a	w	 szczególności	w	OPZ	 oraz	
Ofercie,	 a	 następnie	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 podjęcie	 i	prowadzenie	 przez	 cały	 okres	 trwania	 Fazy	 Eksploatacji	
działań	 związanych	 z	 zarządzaniem,	 eksploatacją	 i	 utrzymywaniem	 Sieci	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 Umowie,	
a	także	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	 na	 rynku	 hurtowym	 z	 wykorzystaniem	 Sieci,	 prowadzania	 działań	
promocyjnych	Przedsięwzięcia	w	zakresie	i	na	zasadach	opisanych	w	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej.	

3. Wkładem	własnym	Województwa	 do	 Przedsięwzięcia	 jest	Wynagrodzenie,	 w	 tym	Wynagrodzenie	 za	 Budowę,	
będące	 wkładem	 finansowym	 pokrywającym	 całość	 wydatków	 związanych	 z	 zaprojektowaniem	 oraz	
wybudowaniem	Sieci.	

4. Oprócz	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	 Partnerowi	 przysługuje	 prawo	 do	 korzystania	 i	 pobierania	 pożytków	
z	Usług	Hurtowych	świadczonych	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	będącej	wkładem	własnym	wniesionym	przez	
Województwo,	 przy	 czym	Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 terminowej	 zapłaty	 na	 rzecz	Województwa	Czynszu	na	
zasadach	opisanych	w	§	48	Umowy.	

5. W	ramach	niniejszej	Umowy		Województwo	jest	właścicielem	Infrastruktury	Sieci.	W	wyżej	wymienionym	okresie	
Partner	 obowiązany	 jest	 uiszczać	 Czynsz	 w	 wysokości	 i	 w	 terminach	 wskazanych	 w	 Umowie.	 Możliwość	
pobierania	pożytków	przez	Partnera	z	Sieci	i	Infrastruktury	Sieci	stanowi	Wynagrodzenie	Partnera.		

6. W	Okresie	Eksploatacji	Partner	będzie	świadczył	na	zasadzie	otwartej	sieci	innym	Operatorom	Sieci	Dostępowej	
Usługi	 Hurtowe	 do	 udostępnionej	 mu	 przez	 Województwo	 Sieci	 w	modelu	 tzw.	 operatora	 operatorów	
(ang.	carrier’s	carrier)	na	zasadach	opisanych	w	Umowie.	

7. W	trakcie	obowiązywania	niniejszej	Umowy	Partner	nie	może	dokonywać	Czynności	Zakazanych.	

8. Postanowienia	niniejszego	paragrafu	nie	uchybiają	obowiązkom	regulacyjnym,	jakie	są	lub	mogą	zostać	nałożone	
na	 Partnera	 na	 podstawie	 analizy	 rynków	 właściwych	 przeprowadzanych	 przez	 Prezesa	 UKE	 zgodnie	
z	postanowieniami	 rozdziału	 1	 działu	 II	 ustawy	 Prawo	 telekomunikacyjne.	 W	 takim	 przypadku	 obowiązki	
regulacyjne	nałożone	na	Partnera	mają	zastosowanie	także	do	Sieci	oraz	Infrastruktury.		
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9. Szczegółowo	 Przedmiot	 Umowy	 opisany	 jest	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 w	 tym	 OPZ	 oraz	 Ofercie,	 które	
stanowią	integralną	część	Umowy.		

§	3. Zakres	terytorialny	i	przedmiotowy	Przedsięwzięcia	

1. Przedsięwzięcie	obejmuje	obszar	Województwa	Mazowieckiego.	

2. Wszelkie	lokalizacje	Węzłów,	w	tym	lokalizacje	w	jakich	mają	się	one	znajdować	wraz	z	określeniem	ich	rodzajów,	
a	 także	 lokalizacje	 poszczególnych	 elementów	 Sieci	 i	 rezultatów	 do	 wykonania	 w	 ramach	 realizacji	
Przedsięwzięcia,	jak	również	dopuszczalne	zmiany	ich	lokalizacji	oraz	warunki	tych	zmian,	określa	Dokumentacja	
Przetargowa.		

§	4. Obowiązywanie	Umowy	

1. Umowa	wchodzi	w	życie	z	dniem	jej	podpisania.	

2. Umowa	 zawarta	 jest	 na	 czas	 oznaczony	 i	 obowiązuje	 do	 upływu	 7	 (siedmiu)	 lat	 od	 dnia	 rozpoczęcia	 Fazy	
Eksploatacji.	

3. Przedsięwzięcie	realizowane	w	ramach	niniejszej	Umowy	będzie	obywało	się	z	podziałem	na	następujące	Fazy:	

a. Fazę	Budowy	obejmującą	okres	od	daty	podpisania	niniejszej	Umowy	do	ukończenia	budowy	 i	 realizacji	
Sieci,	 co	 zostanie	 potwierdzone	 podpisaniem	 przez	 Strony	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego,	 przy	 czym	
Partner	zobowiązany	jest	do	zrealizowania	w	całości	Sieci	i	zakończenia	Fazy	Budowy	w	nieprzekraczalnym	
terminie	do	dnia	31	października	2015	r.;	

b. Fazę	 Częściowej	 Eksploatacji	 obejmującą	 okres	 od	 dnia	 podpisania	 przez	 Strony	 Protokołu	 Odbioru	
Częściowego	Sieci	i	przekazania	jej	przez	Województwo	Partnerowi	do	eksploatacji	na	zasadach	opisanych	
w	Rozdziale	10	Umowy	poniżej	do	dnia rozpoczęcia	Fazy	Eksploatacji;	

c. Fazę	Eksploatacji	obejmującą	okres	7	(siedmiu)	lat	rozpoczynający	się	po	upływie	trzech	miesięcy	po	dniu	
Odbioru	Końcowego	Sieci.	W	przypadku	wcześniejszego	wygaśnięcia	lub	rozwiązania	Umowy	przez	Strony	
Faza	Eksploatacji	trwa	do	dnia	zakończenia	obowiązywania	Umowy.	

4. W	 trakcie	 obowiązywania	 Umowy,	 poza	 wskazanymi	 powyżej	 Fazami	 Strony	 wyodrębniają	 dodatkowy	Okres	
Wyjścia,	 który	 może	 przypaść	 w	 trakcie	 obowiązywania	 Fazy	 Budowy,	 Fazy	 Częściowej	 Eksploatacji	 lub	 Fazy	
Eksploatacji,	 w	trakcie	 którego	 Strony	 dokonywać	 będą	 czynności	 związanych	 z	 przygotowaniem	 Sieci	 do	
przekazania	 Województwu.	 W	 tym	 okresie,	 Partner	 jest	 w	 szczególności	 zobowiązany	 do	 należytego	
i	terminowego	 przekazania	 Dokumentacji,	 Infrastruktury	 oraz	 wykonania	 innych	 niezbędnych	 czynności	
związanych	z	zakończeniem	obowiązywania	Umowy	pomiędzy	Stronami.	Zakres	obowiązków	Stron	w	tym	okresie	
opisany	jest	szczegółowo	w	Rozdziale	16	Umowy.	

5. Realizacja	całego	Przedsięwzięcia,	w	tym	realizacja	Sieci	w	Fazie	Budowy	nastąpi	w	terminach	uzgadnianych	na	
bieżąco	 między	 Stronami,	 zgodnymi	 z	 terminami	 wskazanymi	 w	 Harmonogramie	 oraz	 Dokumentacji	
Przetargowej.		

6. Harmonogram	 Ramowy	 zostanie	 uszczegółowiony	 przez	 Partnera	 w	 porozumieniu	 z	 Województwem	
i	przekazany	 Województwu	 jako	 Harmonogram	 Szczegółowy	 stanowiący	 odrębny	 rezultat	 prac	 podlegający	
Odbiorowi.		

7. Harmonogram	 Szczegółowy	 zostanie	 przygotowany	 przez	 Partnera	 z	 uwzględnieniem	 warunków	 szczegółowo	
opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej.	

8. Harmonogram	 Szczegółowy	 nie	 może	 zmieniać	 postanowień	 oraz	 planu	 postępu	 prac	 zawartego	
w	Harmonogramie	Ramowym.	
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9. W	 toku	 realizacji	 Umowy	 Strony	 mogą	 podjąć	 decyzję	 o	 zmianie	 Harmonogramu	 Szczegółowego,	 przy	 czym	
zmiana	 taka	 nie	 może	 prowadzić	 do	 zmiany	 Harmonogramu	 Ramowego.	 Dla	 uniknięcia	 wątpliwości	 Strony	
potwierdzają,	 że	 zmiana	 Harmonogramu	 Szczegółowego,	 o	 której	 mowa	 w	niniejszym	 ustępie	 nie	 wymaga	
sporządzenia	aneksu	do	Umowy,	a	jedynie	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	decyzji	Komitetu	Zarządzającego.	

10. W	 przypadku	 niewykonania	 odpowiednich	 prac	 w	 terminach	 wskazanych	 w	 Harmonogramie	 Ramowym	 lub	
przyjętym	 Harmonogramie	 Szczegółowym	 Województwo	 będzie	 miało	 prawo	 skorzystać	 z	 uprawnień	
wynikających	 z	Umowy,	 a	w	 szczególności	Województwo	 będzie	 uprawnione	 do	 naliczenia	 kar	 umownych	 lub	
odstąpienia	od	Umowy	w	przypadkach	wskazanych	w	Umowie.	W	razie	nieskorzystania	z	tych	uprawnień	przez	
Województwo,	 Partner	 będzie	 zobowiązany	 do	 wykonywania	 na	 rzecz	 Województwa	 ewentualnych,	
dodatkowych	prac	wynikających	z	opóźnienia,	 jakie	okażą	się	niezbędne	w	celu	 realizacji	Umowy,	bądź	zwrotu	
kosztów	 zastępczego	 wykonania	 niektórych	 prac	 na	 koszt	 i	 odpowiedzialność	 Partnera	 o	 ile	 ich	 powierzenie	
podmiotowi	trzeciemu	będzie	dopuszczalne	przez	Wymagania	Prawne	IDM.	

Rozdział	2 WKŁAD	WŁASNY	WOJEWÓDZTWA	

§	5. Przedmiot	wkładu	własnego	Województwa	

1. Wkładem	 własnym	 Województwa	 jest	 zrealizowany	 przez	 Partnera	 Prywatnego	 w	 Fazie	 Budowy	 za	 zapłatą	
Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 zespół	 składników	 majątkowych	 i	 niemajątkowych	 składających	 się	 na	 Sieć	 -	
Infrastruktura.	 Na	 potrzeby	 niniejszego	 postanowienia	 zespół	 składników	 majątkowych	 i	 niemajątkowych	
obejmuje	 Dokumentację	 do	 której	 Województwu	 przysługiwać	 będzie	 prawo	 własności.	 Ponadto,	 w	 zakresie	
dozwolonym	 w	 OPZ	 wkład	 stanowią	 ograniczone	 prawa	 rzeczowe	 lub	 prawa	 obligacyjne	 do	 korzystania	 z	
nieruchomości	gruntowych	i	budynkowych,	IRU,	Najem	Pomieszczeń,	które	to	składniki	Województwo	stopniowo	
wraz	 z	dokonywaniem	Odbiorów	Rezultatów,	Odbiorów	Częściowych	oddaje	Partnerowi	na	podstawie	Umowy	
do	korzystania	i	do	pobierania	pożytków.	

2. W	związku	z	 faktem,	 iż	Partner	 zobowiązany	 jest	do	wybudowania	 i	 zrealizowania	Sieci	na	zasadach	opisanych	
w	Dokumentacji	 Przetargowej,	 Partner	 ponosi	 wyłączną	 odpowiedzialność	 za	 taką	 realizację	 Fazy	 Budowy	
i	skuteczne	 nabycie	 praw	 do	 korzystania	 z	 nieruchomości	 budynkowych	 i	gruntowych	 składających	 się	 na	
Infrastrukturę,	 które	 zapewnią	 wszystkie	 uprawnienia	 potrzebne	 do	 nieprzerwanego	 i	 pełnego	 wykonywania	
przez	Partnera	wszystkich	zobowiązań	Partnera	przewidzianych	w	Fazie	Budowy	oraz	Okresie	Eksploatacji	Sieci	
i	opisanych	w	niniejszej	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej.		

3. Szczegółowy	 opis	 składników	 wkładu	 własnego	 Województwa,	 wraz	 z	 określeniem	 tytułu	 prawnego,	 jaki	 do	
każdego	 ze	 składników	 przysługuje	 Województwu	 oraz	 tytułu	 prawnego,	 jaki	 wskutek	 zawarcia	 Umowy	
przysługuje	 Partnerowi	 zostanie	 opracowany	 w	 Fazie	 Budowy	 sukcesywnie	 wraz	 z	przekazywaniem	 części	
Infrastruktury	wraz	 z	 Odbiorami	 Rezultatów	 oraz	 Odbiorami	 Częściowymi.	 Kompletna	 lista	 składników	wkładu	
własnego	 Województwa,	 wraz	 z	 określeniem	 tytułu	 prawnego	 do	 wszystkich	 elementów	 Infrastruktury	 Sieci	
stanowić	będzie	załącznik	do	Protokołu	Odbioru	Końcowego.		

4. Z	 tytułu	 udostępnienia	 składników	 majątkowych	 o	 których	 mowa	 w	 §	 5	 ust.	 1	 powyżej	 przez	 Województwo	
Partner	będzie	płacił	na	rzecz	Województwa	Czynsz,	na	zasadach	określonych	w	§	48	Umowy.		

5. Wkład	 własny	 Województwa	 stanowi	 również	 obowiązek	 ponoszenia	 wydatków	 i	 kosztów	 na	 realizację	
Przedsięwzięcia	wskazanych	enumeratywnie	poniżej,	tj.:	

a) ponoszenie	kosztów	opłat	za	zajęcie	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci,	o	których	mowa	w	art.	40	ust.	2	
pkt	1	Ustawy	o	drogach	publicznych	w	wysokości	określonej	w	decyzji,	której	adresatem	jest	bezpośrednio	
Województwo	 bez	możliwości	 domagania	 się	 zwrotu	 tych	 opłat	 od	 Partnera,	 pod	 warunkiem	 jednak,	 że	
koszty	opłat	wygenerowane	w	związku	z	zajęciem	przez	Partnera	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci	są	
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niezbędne	 i	konieczne	do	przeprowadzania	planowanych	prac	związanych	z	budową	Sieci,	a	także	w	pełni	
uzasadnione	zgodnie	z	zasadami	oszczędnego	racjonalnego	prowadzenia	prac	budowlany.	

§	6. Przekazanie	wkładu	własnego	Województwa	-	Infrastruktury		

1. Sieć,	 w	 tym	 Infrastruktura	 Aktywna,	 Infrastruktura	 Pasywna	 oraz	 inne	 składniki	 stanowiące	 wkład	 własny	
Województwa,	w	tym	budynki	 i	pomieszczenia	przeznaczone	na	CZS,	zostanie	wydana	Partnerowi	sukcesywnie	
na	 podstawie	 podpisanych	 przez	 Strony	 protokołów	 Odbiorów	 Rezultatów	 oraz	 protokołów	 Odbiorów	
Częściowych,	które	stanowić	będą	jednocześnie	podstawę	wydania	wskazanej	w	protokole	części	 Infrastruktury	
Partnerowi,	bądź	w	pozostałym	zakresie	na	podstawie	podpisanego	protokołu	Odbioru	Końcowego,	przy	czym:	

a) składniki	 majątkowe	 stanowiące	 własność	 Województwa	 udostępnione	 zostają	 z	 momentem	 podpisania	
przez	 Strony	 stosownego	protokołu	Odbioru	Rezultatu	 lub	Odbioru	Częściowego	 lub	Odbioru	Końcowego	
oraz	w	wynikającym	 z	 tego	 protokołu	 zakresie,	 udostępnione	 na	 zasadzie	 dzierżawy	 lub	 innego	 stosunku	
prawnego	umożliwiającego	 Partnerowi	 korzystanie	 z	 nich	w	 sposób	 umożliwiający	wykonanie	Umowy	 od	
momentu	rozpoczęcia	Fazy	Częściowej	Eksploatacji	do	końca	obowiązywania	Umowy,	

b) składniki	 majątkowe,	 do	 których	 Województwu	 przysługuje	 inne	 niż	 własność	 prawo	 majątkowe	 –	
wynikające	 z	 umów	 najmu,	 dzierżawy	 lub	 innych	 umów	 o	 zbliżonym	 charakterze	 –	 zostają	 z	momentem	
podpisania	 przez	 Strony	 stosownego	 protokołu	 Odbioru	 Rezultatu	 lub	 Odbioru	 Częściowego	 lub	 Odbioru	
Końcowego	oraz	w	wynikającym	z	tego	protokołu	zakresie	zostają	udostępnione	na	zasadach	odpowiednio	
podnajmu,	poddzierżawy	 lub	 innego	analogicznego	do	przysługującego	Województwu	stosunku	prawnego	
gwarantującego	 przeniesienie	 na	 Partnera	 praw	 w	 sposób	 umożliwiający	 wykonanie	 Umowy.	 Ilekroć	
odpowiednie	przepisy	ustawy	bądź	postanowienia	umowy	dla	skutecznego	wykonywania	uprawnień	przez	
Partnera	nakładają	na	Województwo	obowiązek	odpowiedniego	zawiadomienia	lub	potwierdzenia	przejścia	
danych	 praw,	 Województwo	 zobowiązuje	 się	 dokonać	 takiego	 potwierdzenia	 każdorazowo	 na	 wyraźny	
wniosek	Partnera.	

2. Wraz	 z	 podpisaniem	 protokołu	 Odbioru	 Rezultatu,	 protokołu	 Odbioru	 Częściowego	 oraz	 protokołu	 Odbioru	
Końcowego	Partner	 jedną	czynnością	przekazuje	Województwu	poszczególne	elementy	Sieci	wykonane	w	Fazie	
Budowy	 i	 wskazane	 w	 załączniku	 do	 protokołu	 Odbioru	 oraz	 przyjmuje	 przekazywany	 mu	 wkład	 własny	
Województwa	w	dzierżawę	 lub	 odpowiednio	w	poddzierżawę,	 a	 także	 o	 ilekroć	 będzie	 to	miało	 zastosowanie	
bądź	odpowiednio	w	najem	bądź	podnajem.	

3. W	 czasie	 obowiązywania	 Umowy	 Województwo	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 z	 tytułu	 jakichkolwiek	 wad	
przekazanych	 składników	 Sieci	 oraz	 Infrastruktury	 Sieci,	 ani	 też	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 opóźnienia	w	
udostępnieniu	 Infrastruktury	 Partnerowi	 celem	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych,	 chyba,	 że	 wady	 lub	 opóźnienia	
spowodowane	są	wyłącznie	umyślnym		zawinionym	działaniem	lub	zaniechaniem	Województwa. 	

4. Niewydanie	 Infrastruktury	 Partnerowi,	 lub	 jakiekolwiek	 opóźnienia	 w	 stosunku	 do	 Harmonogramu	
Szczegółowego,	nie	stanowi	opóźnienia	w	działaniach	Województwa,	chyba	że	opóźnienie	powstało	wyłącznie	w	
wyniku	umyślnego	zawinionego	działania	lub	zaniechania	Województwa.	

Rozdział	3 WKŁAD	WŁASNY	PARTNERA	

§	7. Przedmiot	wkładu	własnego	Partnera	

1. W	 ramach	 realizacji	 Przedsięwzięcia	wkład	własny	 Partnera	 stanowią	wszelkie	 koszta	 i	 wydatki	 poniesione	 na	
realizację	 Przedsięwzięcia	 w	 Fazie	 Budowy,	 w	 tym	 także	 te	 koszta	 i	 wydatki,	 które	 nie	 były	 ujęte	 przez	
Wykonawcę	 w	 Ofercie,	 gdyby	 ich	 poniesienie	 okazało	 się	 konieczne,	 ponieważ	 rzeczywiste	 całkowite	 koszty	 i	
wydatki	 na	 budowę	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci	 przewyższyły	 ryczałtowe	Wynagrodzenie	 za	 Budowę	 Sieci	 oraz	
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wszelkie	 koszta	 i	 wydatki	 ponoszone	 przez	 Partnera	 w	 związku	 z	 utrzymaniem	 i	 eksploatacją	 Sieci	 w	 Okresie	
Eksploatacji	na	zasadach	opisanych	w	Umowie.		

2. Zdefiniowany	powyżej	wkład	polega	w	szczególności	na	obowiązku	poniesienia	wszelkich	kosztów	związanych	z	
budową	 i	 realizacją	 Sieci	 wraz	 z	 zaadaptowaniem	 i	 wyposażeniem	 udostępnianych	 przez	 Województwo	
pomieszczeń	i	budynków	przeznaczonych	na	utworzenie	CZS	w	tym	zwłaszcza:		

a) kosztów	 i	wydatków	na	budowę	 i	 realizację	w	pełni	 funkcjonalnej	 i	 zgodnej	 z	Dokumentacją	 Przetargową	
Infrastruktury	i	Sieci,	potrzebnych	do	realizacji	Przedsięwzięcia;	

b) całkowitych	 kosztów	 związanych	 z	 pozyskaniem	 na	 rzecz	 Województwa	 nieruchomości	 niezbędnych	
do	realizacji	 procesu	 budowy	 i	 eksploatacji	 Sieci,	 z	 tym	 zastrzeżeniem,	 że	 w	 zakresie	 w	 jakim	 obowiązek	
ponoszenia	kosztów	opłat	za	zajęcie	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci,	o	których	mowa	w	art.	40	ust.	2	
pkt	 1	 Ustawy	 o	 drogach	 publicznych	 spoczywa	 na	 inwestorze,	 którym	 jest	Województwo,	Województwo	
poniesie	stosowne	opłaty	z	tego	tytułu	określone	na	podstawie	stosownych	decyzji,	których	adresatem	jest	
Województwo	 bez	możliwości	 domagania	 się	 zwrotu	 tych	 opłat	 od	 Partnera,	 pod	 warunkiem	 jednak,	 że	
koszty	opłat	wygenerowane	w	związku	z	zajęciem	przez	Partnera	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci	są	
niezbędne	 i	konieczne	do	przeprowadzania	planowanych	prac	związanych	z	budową	Sieci,	a	także	w	pełni	
uzasadnione	zgodnie	z	zasadami	oszczędnego	racjonalnego	prowadzenia	prac	budowlany		

c) kosztów	 całości	 opłat	 w	 okresie	 wskazanym	w	 OPZ	 za	 udostępnienie	 nieruchomości	 na	 cele	 budowlane,	
kosztów	 i	 obowiązków	 związanych	 z	 dzierżawą	 istniejących	 już	 elementów	 Infrastruktury	 Sieci,	 w	 tym	
nieruchomości	 na	 zasadach	 IRU	 lub	 innymi	 odpowiednimi	 stosunkami	 prawnymi	 pozwalającymi	 na	
korzystanie	z	nieruchomości,	w	tym	Najmu	Pomieszczeń,	w	tym	kosztów	aktów	notarialnych,	dokumentów,	
decyzji,	uzgodnień,	itp.		

3. Zdefiniowany	powyżej	w	ust.	1	wkład	polega	w	szczególności	na	obowiązku	poniesienia	w	Okresie	Eksploatacji	
bieżących	kosztów	eksploatacyjnych	oraz	nakładów	na	Infrastrukturę	i	Sieć	potrzebnych	do	realizacji	wspólnego	
Przedsięwzięcia,	 w	 tym	 w	 zakresie	 dostarczania	 Sieci	 i	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych,	 zapewniania	
współkorzystania	 i	 dostępu,	 utrzymania	 i	 zarządzania	 Infrastrukturą,	 a	 także	 ponoszenia	 kosztów	 opłat	
związanych	 z	zajęciem	 pasa	 drogowego	 na	 umieszczenie	 urządzeń	 Infrastruktury	 technicznej	 wchodzących	
w	skład	 Sieci	 przez	 cały	 czas	 obowiązywania	 Umowy,	 wydanych	 na	podstawie	 art.	 40	 ust.	 2	 pkt	 2	 Ustawy	 o	
drogach	publicznych	niezależnie	od	tego,	czy	zezwolenia	na	umieszczenie	takich	urządzeń	będą	adresowane	na	
Partnera	 lub	Województwo.	W	przypadku	kiedy	 zobowiązanie	 takie	 i	 obowiązek	 zapłaty	opłaty	 za	 zajęcie	pasa	
drogowego,	 o	 którym	 mowa	 powyżej	 miałoby	 być	 adresowe	 bezpośrednio	 na	 Województwo	 Partner	
zobowiązany	 jest	 wg.	 wyboru	 Województwa	 bądź	 zapłacić	 bezpośrednio	 na	 rachunek	 właściwego	 organu	
stosowną	 opłatę	 bądź	 zapłacić	wraz	 z	 najbliższym	 terminem	 płatności	 Czynszu	 Stałego,	 a	w	 razie	 gdyby	 Czysz	
Stały	 nie	 był	 pobierany	 zgodnie	 z	 Dokumentacja	 Przetargową,	 to	 w	 terminie	 płatności	 Czynszu	 Stałego	
wynikającym	 z	 Umowy	 na	 rachunek	 Województwa	 równowartość	 opłaty	 za	 zajęcie	 pasa	 drogowego	 na	
umieszczenie	 urządzeń	 Infrastruktury	 technicznej,	 jaką	 Województwo	 zobowiązane	 jest	 zapłacić	 na	 postawie	
stosowanej	decyzji	administracyjnej	adresowanej	na	Województwo.	

4. Województwo	ponosi	koszty	związane	z	rozbudową	Sieci	i	Infrastruktury	Sieci	przez	Partnera	inną	niż	jej	bieżące	
utrzymanie	wyłącznie	w	sytuacji,	w	której	wydatek	 taki	 jest	 zgodny	z	Wymaganiami	Prawnymi	 IDM	oraz	został	
uzgodniony	 i	 zatwierdzony	 przez	 Województwo.	 Wszelkie	 inne	 czynności	 dotyczące	 zmiany,	 ulepszenia,	
rozbudowy,	 przebudowy,	modernizacji	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci	 przez	 Partnera,	 o	 ile	 nie	 zostały	 uzgodnione	
z	Województwem	 są	 zabronione.	W	 przypadku	 braku	ww.	 uzgodnienia,	 Partner	 nie	 będzie	mógł	 domagać	 się	
jakiegokolwiek	wynagrodzenia	 bądź	 zwrotu	wydatków,	 z	 tytułu	 dokonania	 czynności	wskazanych	 powyżej,	 czy	
jakichkolwiek	innych	kosztów	od	Województwa,	niezależnie	od	tego,	czy	i	na	jakich	zasadach	istnieje	obowiązek	
bądź	możliwość	ich	usunięcia	stosownie	do	Wymagań	Prawnych	IDM	na	koszt	i	ryzyko	Partnera.	
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5. Postanowienia	 §	 7	 ust.	 4	 nie	 mają	 zastosowania	 do	 przyłączonych	 poprzez	 punkty	 styku	 sieci	 odcinków	 sieci	
telekomunikacyjnej,	niezależnie	od	tego	w	jakiej	zostały	wykonane	technologii,	umożliwiającej	świadczenie	Usług	
na	 rzecz	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych	 bądź	 innych	 podmiotów,	 które	 o	 ile	 nie	 zostały	 wybudowane	 przez	
Województwo	bądź	ze	środków	Województwa,	stanowią	własność	Partnera.	

6. W	przypadku	złożenia	przez	Operatora	Sieci	Dostępowej	wniosku	o	zapewnienie	dostępu	 telekomunikacyjnego	
w	zakresie	 świadczenia	Usług	Hurtowych	 lub	 innych	Usług,	które	na	dzień	złożenia	 tego	wniosku	nie	mogą	być	
świadczone	 z	 uwagi	 na	 brak	 odpowiednich	 urządzeń	 telekomunikacyjnych	we	właściwym	Węźle	 Szkieletowym	
lub	 Węźle	 Dystrybucyjnym	 bądź,	 elementów	 infrastruktury	 aktywnej	 lub	 pasywnej,	 Partner	 zgłosi	 wniosek	
o	rozbudowę	 Sieci	 z	 podaniem	 zakresu	 rozbudowy	 i	 kosztów	 do	 Województwa.	 Województwo	 po	 analizie	
poinformuje	 w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 o	możliwości	 finansowania	 rozbudowy	 oraz	wyrazi	 na	 nią	 zgodę,	
bądź	 zgody	 odmówi.	 Brak	 odpowiedzi	 Województwa	 w	 podanym	 w	 zdaniu	 poprzednim	 terminie	 oznacza	
odmowę	wyrażenia	zgody	przez	Województwo.	

7. Zakazana	 jest	 jakakolwiek	 rozbudowa	 Sieci	 bądź	 Infrastruktury	 Sieci,	 która	 byłaby	 sprzeczna	 z	 Wymaganiami	
Prawnymi	IDM.	

§	8. Przekazanie	i	zakres	realizacji	wkładu	własnego	Partnera	

1. Wkład	 własny	 Partnera	 będzie	 wnoszony	 w	 terminach	 wynikających	 z	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 zgodnie	
z	zatwierdzonym	przez	Województwo	Harmonogramem	Szczegółowym	oraz	postanowieniami	Umowy.		

2. W	Okresie	 Eksploatacji,	 w	 zakresie	 umów	 dotyczących	 bieżącego	 utrzymania	 oraz	 eksploatacji	 sieci	 wyłącznie	
uprawnionym	 i	 zobowiązanym	 z	 tych	 umów	 jest	 Partner.	 Jednakże	 po	 zakończeniu	 obowiązywania	 Umowy	
lub	w	Okresie	Wyjścia,	na	żądanie	Województwa,	Partner	dokona	cesji	praw	wynikających	z	umowy	z	podmiotem	
trzecim	 oraz	 wyrazi	 zgodę	 na	 przejęcie	 wszystkich	 wynikających	 z	 takich	 umów	 obowiązków.	 poza	
zobowiązaniami	 Partnera	 do	 zapłaty	 wynagrodzenia	 do	 dnia	 dokonania	 cesji,	 których	 obowiązek	 uiszczenia	 w	
każdym	 razie	 spoczywa	 na	 Partnerze.	Wszelkie	 umowy	 zawierane	 przez	 Partnera	 i	 dotyczące	 utrzymania	 oraz	
eksploatacji	 Sieci	 w	 okresie	 obowiązywania	 niniejszej	 Umowy	 muszą	 zawierać	 stosowne	 postanowienia	
pozwalające	 na	dokonanie	 cesji	 praw	 i	 obowiązków	wynikających	 z	 tych	umów	na	Województwo	na	 zasadach	
wskazanych	powyżej.	Składniki	majątkowe	połączone	trwale	z	 Infrastrukturą	w	ramach	nakładów	poczynionych	
przez	Partnera	na	Sieć	stają	się	w	chwili	połączenia	własnością	Województwa.	

Rozdział	4 GŁÓWNE	PRAWA	I	OBOWIĄZKI	WOJEWÓDZTWA	

§	9. Główne	obowiązki	Województwa	

1. W	związku	z	realizacją	Przedsięwzięcia	Województwo	działając	jako	partner	publiczny	zobowiązuje	się	do:	

a) oddania	 Partnerowi	 do	 korzystania	 i	 pobierania	 pożytków	 przez	 czas	 oznaczony	 wskazany	 w	 Umowie	
obejmujący	Okres	 Eksploatacji	 Sieci	 zrealizowanej	 i	 zbudowanej	 przez	 Partnera	w	 Fazie	 Budowy,	 będącej	
wkładem	własnym	Województwa,	

b) terminowej,	 zgodnej	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Umowy	 zapłaty	 należnego	 Partnerowi	Wynagrodzenia	
za	Budowę	Sieci,	

c) współpracy	 z	 Partnerem	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	 realizacji	 założonego	 Przedsięwzięcia	 i	 wyraźnie	
opisanym	w	niniejszej	Umowie,		

d) dokonywania	 terminowych	 Odbiorów	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 wskazanymi	 w	 Umowie	
oraz	Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	 odpowiednimi	 procedurami,	 w	 przypadku	 gdy	 przedmiot	 Odbioru	
spełnia	wymagania	określone	niniejszą	Umową,	
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e) udzielania	na	pisemny	wniosek	Partnera	osobom	wskazanym	przez	Partnera	lub	Partnerowi	pełnomocnictw	
do:	

1) reprezentowania	go	w	zakresie	pozyskiwania	praw	do	nieruchomości	na	cele	budowlane	i	dla	potrzeb	
eksploatacji	Sieci,	o	ile	jest	to	niezbędne	do	prawidłowej	realizacji	Przedsięwzięcia;	

2) reprezentowania	Województwa	w	postępowaniach	sądowych	i	administracyjnych	oraz	podejmowania	
w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa	 innych	 czynności	 związanych	 z	 realizacją	 Umowy,	 jeśli	 jest	
to	niezbędne	do	prawidłowej	realizacji	Przedsięwzięcia;	

3) działania	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	 wykonania	 Przedmiotu	
Umowy,	

f) ponoszenie	kosztów	opłat	za	zajęcie	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci,	o	których	mowa	w	art.	40	ust.	2	
pkt	1	Ustawy	o	drogach	publicznych	w	wysokości	określonej	w	decyzji,	której	adresatem	jest	bezpośrednio	
Województwo	 bez	możliwości	 domagania	 się	 zwrotu	 tych	 opłat	 od	 Partnera,	 pod	 warunkiem	 jednak,	 że	
koszty	opłat	wygenerowane	w	związku	z	zajęciem	przez	Partnera	pasa	drogowego	na	czas	budowy	Sieci	są	
niezbędne	 i	konieczne	do	przeprowadzania	planowanych	prac	związanych	z	budową	Sieci,	a	także	w	pełni	
uzasadnione	zgodnie	z	zasadami	oszczędnego	racjonalnego	prowadzenia	prac	budowlany,	

g) ponoszenia	 uzasadnionych	 wydatków	 odnoszących	 się	 do	 prac	 związanych	 z	 usunięciem	
lub	zabezpieczeniem	 kolizji	 budowanych	 kanalizacji	 kablowych	 z	 infrastrukturą	 (podziemną	 i	 naziemną)	
innych	 operatorów	 lub	 gestorów	 sieci,	 w	 przypadku,	 w	 którym	 prace	 dotyczą	 infrastruktury	 podziemnej	
i	naziemnej,	 która	 to	 infrastruktura	 nie	 była	 ujęta	 w	 żadnej	 publicznie	 dostępnej	 ewidencji,	
ani	uwidoczniona	 na	 odpowiednich	 mapach,	 a	 Partner	 dochował	 należytej	 staranności	 w	 celu	 ustalenia	
istnienia	 i	 przebiegu	 takiej	 infrastruktury,	 jak	 również	 w	 toku	 wykonywania	 prac,	 chyba,	 że	 Partner	
zadeklarował	w	Ofercie	przejęcie	na	siebie	takiego	ryzyka.	

h) realizowania	innych	zobowiązań	wyraźnie	wskazanych	w	Umowie.	

2. Województwo	obowiązane	jest	niezwłocznie,	jednak	nie	później	niż	w	terminie	5	(pięciu)	dni	od	dnia	otrzymania	
decyzji	administracyjnej	związanej	z	Infrastrukturą	lub	Siecią,	w	tym	wydanej	przez	Prezesa	UKE	wobec	Partnera	
lub	 wobec	Województwa	 poinformować	 Partnera	 o	 skierowanych	 do	Województwa	 decyzjach	 i	stanowiskach	
organów	administracji,	w	tym	Prezesa	UKE	dotyczących	Infrastruktury	lub	Sieci.	

3. Zobowiązanie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 2,	 jest	 niezależne	 od	 zaskarżenia	 decyzji	 Prezesa	 UKE,	 jak	 również	
od	korzystania	 przez	 Partnera	 z	 praw	 strony	 postępowania	 administracyjnego.	 Jednakże	 w	 razie	 zaskarżenia	
decyzji	 Prezesa	 UKE	 przez	 Województwo,	 Województwo	 może	 odrębnym	 oświadczeniem,	 w	formie	 pisemnej	
pod	rygorem	nieważności,	zwolnić	Partnera	z	zobowiązania,	które	wynikać	będzie	z	decyzji	o	której	mowa	w	ust.	
2	do	czasu	prawomocnego	rozstrzygnięcia	sprawy	przez	sąd.	

§	10. Główne	uprawnienia	Województwa	

1. W	 związku	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 Województwo	 działając	 jako	 partner	 publiczny	 uprawnione	 jest	
w	szczególności	do:	

a) bieżącego	monitorowania	oraz	kontrowania	postępów	w	budowie	i	realizacji	Sieci	w	Fazie	Budowy,		

b) zatwierdzania,	 za	 pośrednictwem	 Inżyniera	 Kontraktu,	 wszelkiej	 Dokumentacji	 Projektowej	 związanej	
z	realizacją	Przedsięwzięcia	przed	rozpoczęciem	robót	budowlanych	opisanych	w	dokumentacji,	

c) bieżącej	 kontroli	 prawidłowego	 wykorzystywania	 składników	 majątkowych	 składających	 się	 na	 Sieć,	
będących	wkładem	własnym	Województwa,	

d) bieżącej	 kontroli	 wykonywania	 przez	 Partnera	 obowiązków	 określonych	 w	 Umowie	 w	 zakresie	 dostępu	
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telekomunikacyjnego,	 współkorzystania	 oraz	 dostępu	 do	 budynków	 i	 Infrastruktury	 telekomunikacyjnej	
na	rzecz	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowej,	 w	 szczególności	 w	 zakresie	 zapewnienia	 równoprawnego	
ich	traktowania,	

e) otrzymywania	Czynszu	w	zamian	za	udostępnianie	Partnerowi	Sieci	przez	Okres	Eksploatacji,	

f) zatwierdzania	 wzorów	 Umów	 Hurtowych	 oraz	 zmian	 tych	 wzorów,	 a	 także	 warunków	 usług	 hurtowych	
oraz	Ofert	Ramowych,	

g) kontroli	treści	Umów	Hurtowych	w	trakcie	obowiązywania	niniejszej	Umowy.	

Rozdział	5 GŁÓWNE	OBOWIĄZKI	PARTNERA		

§	11. Obowiązki	Partnera	

1. W	związku	z	realizacją	Przedsięwzięcia	Partner	działając	jako	partner	prywatny	zobowiązuje	się	do:	

a) wniesienia	wkładu	własnego	na	warunkach	określonych	w	Umowie,	

b) odpowiedniego	 wydzielenia	 organizacyjnego	 i	 rachunkowego	 (na	 zasadach	 tzw.	 „zorganizowanej	 części	
przedsiębiorstwa”	w	rozumieniu	art.	2	pkt	27e	Ustawy	o	VAT)	części	swojego	przedsiębiorstwa,	w	ramach	
której	realizować	będzie	Przedsięwzięcie	z	zastrzeżeniem	postanowień	§	45	ust.	1	Umowy,		

c) realizacji	Sieci	jako	obiektu	budowlanego	oraz	adaptacji	i	wyposażenia	udostępnionych	przez	Województwo	
budynków	 i	 pomieszczeń	 przeznaczonych	 na	 stworzenie	 CZP,	 za	 pomocą	 dowolnych	 środków,	 zgodnie	
z	wymaganiami	Województwa	określonymi	w	OPZ	oraz	 tymi	 zaproponowanymi	przez	Partnera	w	Ofercie,	
co	będzie	obejmowało	w	szczególności:	

1) optymalne	 zaprojektowanie	 i	 budowę	 Infrastruktury	 Pasywnej	 wraz	 z	 wykorzystaniem	 istniejącej	
infrastruktury	technicznej	zgodnie	z	opisem	i	danymi	zawartymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,		

2) pozyskanie	 niezbędnych	 do	 budowy	 Sieci	 i	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 oraz	wykonywania	 Umowy	 praw	
do	dysponowania	 nieruchomościami,	 na	 których	 położona	 będzie	 Sieć	 na	 cele	 budowlane	
oraz	eksploatacyjne,		

3) pozyskanie,	 jeżeli	 będzie	 to	 niezbędne	 do	 budowy	 Sieci	 i	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 oraz	wykonywania	
Umowy,	wszelkich	wymaganych	przepisami	prawa	opinii,	uzgodnień	i	zezwoleń,	w	tym	środowiskowych,	
lokalizacyjnych	i	budowlanych,		

4) pozyskanie	powierzchni	na	potrzeby	Węzłów	Sieci	oraz	Centrum	Zarządzania	Siecią,		

5) realizację	punktów	styku	z	innymi	sieciami	telekomunikacyjnymi,		

6) dostarczenie	na	potrzeby	budowy	Sieci	 Infrastruktury	Aktywnej,	a	 także	przygotowanie	Sieci	w	sposób	
umożliwiający	 świadczenie	 w	 niej	 Usług	 Hurtowych	 opisanych	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	
Umowie,	

d) zachowania	 Infrastruktury	 Sieci	 oraz	 Sieci	 przez	 cały	 okres	 trwania	 Umowy	 w	 stanie	 niepogorszonym	
z	zastrzeżeniem	 zwykłego	 zużycia	 i	 zdolnym	 do	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych,	 w	 tym	 w	 szczególności	
Podstawowych	 Usług	 Hurtowych,	 a	 w	 szczególności	 dokonywania	 wszelkich	 czynności	 związanych	
z	ich	bieżącym	 utrzymaniem,	 konserwacją	 i	 naprawami	 oraz	 ponoszenia	 kosztów	 z	tym	 związanych.	 Jeśli	
do	bieżącego	 utrzymania	 Sieci	 w	 stanie	 niepogorszonym	 konieczne	 jest	 zawarcie	 przez	 Partnera	 umów	
serwisowych	 i	 konserwatorskich,	 wówczas	 Partner	 zobowiązany	 jest	 na	 swój	 koszt	 zawrzeć	 umowy	
serwisowe	 lub	 konserwacyjne,	 z	wyspecjalizowanymi	 podmiotami,	 względnie	 samodzielnie	 zapewnić	
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ich	serwis	 i	 konserwację	 na	poziomie	 nie	 gorszym	 niż	 określony	w	 SLA	 dla	 serwisu	 i	bieżącej	 konserwacji	
Sieci	zawartym	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

e) poniesienia	 wszelkich	 kosztów	 realizacji	 Umowy,	 z	 wyjątkiem	 przypadków,	 kiedy	 w	 Umowie	 wyraźnie	
wskazano,	że	dany	koszt	ponoszony	jest	przez	Województwo,	

f) przygotowania	 Sieci	 telekomunikacyjnej	 do	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	 określonych	 w	 §	 41	 Umowy,	
polegającego	w	szczególności	na:	

1) zainstalowaniu	 urządzeń	 telekomunikacyjnych	 oraz	 wykonaniu	 innych	 czynności	 prowadzących	
do	przygotowania	 Sieci	 do	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	 oraz	 umożliwienia	 dostępu	
telekomunikacyjnego,	z	wykorzystaniem	Infrastruktury,	

2) zapewnieniu	 interoperacyjności	 Sieci	 i	 usług	 zapewniających	 możliwość	 przyłączenia	 innych	 sieci,	
w	szczególności	sieci	Operatorów	Sieci	Dostępowych.	

g) zaadaptowania	 oraz	 wyposażenia	 udostępnionego	 przez	 Województwo	 Budynku	 CZS	 na	 potrzeby	
utworzenia	Podstawowego	CSZ	zgodnie	z	Dokumentacją	Przetargową;		

h) zagwarantowania	 osobom	 trzecim,	 w	 szczególności	 Operatorom	 Sieci	 Dostępowych,	 dostępu	 do	 Sieci	
na	równych	i	niedyskryminujących	zasadach,	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	Umowie	oraz	Wymaganiach	
Prawnych	IDM,	w	szczególności	poprzez	świadczenie	Usług	Hurtowych,	na	zasadach	określonych	w	Umowie,	
Ustawie	o	wspieraniu	rozwoju	sieci	i	usług	telekomunikacyjnych	oraz	w	Prawie	telekomunikacyjnym,	

i) określania	opłat	za	świadczone	Usługi	Dostępu	telekomunikacyjnego,	zgodnie	z	przepisami	prawa,	zasadami	
określonymi	w	Umowie	oraz	w	Wymaganiach	Prawnych	IDM;	

j) zapewnienia	i	świadczenia	Usług	Hurtowych	co	najmniej	w	zakresie:	

1) dzierżawy	 kanalizacji	 kablowej	 w	 ramach	 Przedsięwzięcia	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 Dokumentacji	
Przetargowej,	

2) Dzierżawy	Ciemnych	Włókien	na	zasadach	opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

3) usługi	kolokacji	w	Węzłach	Sieci	na	zasadach	opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

4) dzierżawy	kanałów	optycznych		tzw.	„jasnych”	włókien	(lambda)	na	zasadach	opisanych	w	Dokumentacji	
Przetargowej,	

5) usługi	 transmisyjne	 w	 najpopularniejszych	 protokołach	 MPLS	 oraz	 Ethernet	 na	 zasadach	 opisanych	
w	Dokumentacji	Przetargowej,	

6) usługi	hurtowego	dostępu	do	sieci	Internet	na	zasadach	opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

k) utrzymywania	poziomu	świadczonych	Usług	Hurtowych	na	poziomie	zagwarantowanym	w	SLA	opisanym	w	
Dokumentacji	Przetargowej,	

l) używania	 składników	 majątkowych	 wkładu	 własnego	 Województwa	 składających	 się	 na	 Sieć	 zgodnie	
z	ich	społeczno-gospodarczym	przeznaczeniem	i	wymaganiami	prawidłowej	gospodarki,	

m) bieżącego	utrzymywania	Sieci	w	celu	utrzymywania	 jej	 Infrastruktury,	w	tym	Infrastruktury	Pasywnej	oraz	
Infrastruktury	Aktywnej,	w	stanie	umożliwiającym	sprawne	i	efektywne	świadczenie	Usług	Hurtowych	przez	
cały	czas	realizacji	Umowy,	

n) zapewnienia	 przez	 czas	 trwania	 Fazy	 Eksploatacyjnej	 kompatybilności	 i	 połączalności	 z	 innymi	 sieciami	
telekomunikacyjnymi	 tworzonymi	 przez	 podmioty	 publiczne	 lub	 finansowanymi	 ze	 środków	 publicznych	
(w	przypadku	 wydania	 przez	 Ministra	 właściwego	 do	 spraw	 łączności	 rozporządzenia	 określającego	
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wymagania	 techniczne	 i	 eksploatacyjne	 w	 celu	 zapewnienia	 wzajemnej	 kompatybilności	 i	 połączalności	
sieci,	Partner	zobowiązuje	się	dostosować	Sieć	do	tych	wymogów),	

o) zapewnienia	 interfejsów,	 systemów	 informatycznych,	 systemów	 wsparcia,	 służb	 technicznych,	 służb	
finansowych	w	celu	umożliwienia	przyłączania	innych	sieci	oraz	świadczenia	dostępu	telekomunikacyjnego	
oraz	dostępu	do	budynków	i	infrastruktury	w	sposób	zapewniających	interoperacyjność	usług	i	Sieci,	

p) wykonania	innych	czynności	koniecznych	do	uruchomienia	i	prawidłowego	funkcjonowania	Sieci	w	okresie	
obowiązywania	Umowy,	

q) umieszczenia,	 uzgodnionych	 z	 Partnerem	 oraz	 zgodnych	 z	 Dokumentacją	 Przetargową	 logotypów,	
komunikatów	 na	 elementach	 związanych	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 i	 na	 wszelkich	 dokumentach	
związanych	z	realizacją	Przedsięwzięcia,	

r) właściwego	wypełniania	wszystkich	 ciążących	na	nim	obowiązków	związanych	 ze	 statusem	przedsiębiorcy	
telekomunikacyjnego	wynikających	z	Prawa	telekomunikacyjnego	oraz	Ustawy	o	wspieraniu	rozwoju	usług	
i	sieci	 telekomunikacyjnych	 oraz	 innych	 przepisów,	 w	 szczególności	 dotyczących	 tajemnicy	
telekomunikacyjnej	 oraz	 obowiązków	na	 rzecz	 obronności,	 bezpieczeństwa	 państwa	 oraz	 bezpieczeństwa	
i	porządku	publicznego,	

s) przedstawienia	Województwu	przewidzianego	przez	Prawo	telekomunikacyjne	planu	działań	przedsiębiorcy	
telekomunikacyjnego	 w	 sytuacjach	 szczególnych	 zagrożeń,	 o	 ile	 nie	 będzie	 to	 zabronione	 przez	 przepisy	
prawa,	stosownie	do	stanu	realizacji	Przedsięwzięcia	Partner	zobowiązany	jest	przedstawiać	Województwu	
zaktualizowane	wersje	tego	planu,	

t) uwzględniania	 uzasadnionych	 wniosków	 przedsiębiorców	 telekomunikacyjnych,	 jednostek	 samorządu	
terytorialnego	oraz	podmiotów,	o	których	mowa	w	art.	4	pkt.	1,	2,	4,	5	i	8	ustawy	Prawo	telekomunikacyjne	
o	zapewnienie	im	dostępu	do	Sieci,	na	zasadach	określonych	w	Ustawie	o	wspieraniu	rozwoju	sieci	 i	usług	
telekomunikacyjnych	oraz	w	Prawie	telekomunikacyjnym	na	zasadach	określonych	w	Umowie,		

u) ponoszenia	wszelkich	ciężarów	publicznoprawnych	wynikających	z	prowadzenia	działalności	objętej	Umową	
w	szczególności	w	zakresie	uiszczania	opłaty	telekomunikacyjnej,	ponoszenia	dopłaty	do	kosztu	netto,	opłat	
za	prawo	do	korzystania	z	zasobów	częstotliwości	i	numeracji,	

v) ponoszenia	kosztów	opłat	związanych	z	zajęciem	pasa	drogowego	na	umieszczenie	urządzeń	Infrastruktury	
technicznej	 wchodzących	 w	skład	 Sieci	 przez	 cały	 czas	 obowiązywania	 Umowy,	 wydanych	 na	podstawie	
art.	40	 ust.	 2	 pkt	 2	 Ustawy	 o	 drogach	 publicznych	 niezależnie	 od	 tego,	 czy	 zezwolenia	 na	 umieszczenie	
takich	 urządzeń	 są	 adresowane	 na	 Partnera	 lub	Województwo,	 a	 w	 przypadku	 kiedy	 zobowiązanie	 takie	
i	obowiązek	 zapłaty	 opłaty	 za	 zajęcie	 pasa	 drogowego,	 o	 którym	 mowa	 powyżej	 miałoby	 być	 adresowe	
bezpośrednio	 na	 Województwo	 do:	 wg.	 wyboru	 Województwa,	 	 (i)	 zapłaty	 bezpośrednio	 na	 rachunek	
właściwego	 organu	 stosowną	 opłatę;	 albo	 (ii)	 zapłaty	 wraz	 z	 najbliższym	 terminem	 płatności	 Czynszu	
Stałego,	a	w	razie	gdyby	Czysz	Stały	nie	był	pobierany	zgodnie	z	Dokumentacja	Przetargową,	to	w	terminie	
płatności	 Czynszu	 Stałego	 wynikającym	 z	 Umowy,	 na	 rachunek	 Województwa	 równowartości	 opłaty	
za	zajęcie	 pasa	 drogowego	 na	 umieszczenie	 urządzeń	 Infrastruktury	 technicznej,	 jaką	 Województwo	
zobowiązane	jest	zapłacić	na	postawie	stosowanej	decyzji	administracyjnej	adresowanej	na	Województwo.	

w) niezwłocznego	wykonywania	wszystkich	decyzji	Prezesa	UKE	dotyczących	powierzonej	Umową	działalności,	
w	tym	wydanych	wobec	Województwa	decyzji	dotyczących	zasad	korzystania	z	Sieci,	

x) terminowego	 wydania	 Województwu	 Sieci	 oraz	 pełnej	 Dokumentacji	 Sieci	 wraz	 z	 zakończeniem	
obowiązywania	 Umowy	 w	 sposób	 umożliwiający	 innemu	 operatorowi	 infrastruktury	 lub	 Województwu	
swobodne	zarządzanie	oraz	eksploatowanie	Sieci,	a	w	szczególności	świadczenie	Usług	za	pomocą	Sieci,	

y) realizacji	innych	zobowiązań	wyraźnie	przewidzianych	w	Umowie.	
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2. W	 przypadku	 wydania	 przez	 Prezesa	 UKE	 wobec	 Partnera	 lub	 wobec	Województwa	 decyzji	 administracyjnej,	
w	tym	 którejkolwiek	 z	 decyzji,	 o	 których	 mowa	 w	 dziale	 II	 rozdziale	 2	 Prawa	 telekomunikacyjnego,	 Partner	
zobowiązany	 jest	 decyzję	 taką	 wykonywać	 natychmiast	 po	 otrzymaniu	 od	 Prezesa	 UKE	 lub	 Województwa	
informacji	o	treści	takiej	decyzji,	aż	do	czasu	ewentualnego	wyeliminowania	jej	z	obrotu	prawnego	we	właściwym	
trybie.	W	szczególności	Partner	zobowiązany	jest	wykonywać	określone	lub	ustalone	w	tych	decyzjach	obowiązki	
Województwa,	 w	 tym	 zobowiązany	 jest	 zwolnić	 Województwo	 z	 obowiązku	 świadczenia	 względem	 innych	
podmiotów	w	 razie	wydania	przez	Prezesa	UKE	na	 ich	 rzecz	decyzji	 o	dostępie	 telekomunikacyjnym.	Powyższy	
obowiązek	 wiąże	 Partnera	 wyłącznie	 w	 takim	 zakresie,	 w	 jakim	 decyzje	 Prezesa	 UKE	 dotyczą	 Infrastruktury	
lub	Sieci.	

3. Partner	zobowiązany	jest	poddać	się	–	na	warunkach	obowiązujących	Województwo	–	wszelkim	podejmowanym	
przez	Prezesa	UKE	czynnościom	służącym	skontrolowaniu	działalności	powierzonej	niniejszą	Umową.	

4. Partner	 obowiązany	 jest	 terminowo	 udzielać	 Prezesowi	 UKE	 lub	 innym	 organom	 władzy	 publicznej	 wszelkich	
informacji	 niezbędnych	 do	 wywiązania	 się	 przez	 Województwo	 z	 obowiązków	 nałożonych	 na	 Województwo	
w	związku	z	powierzonymi	Partnerowi	zadaniami	z	zakresu	telekomunikacji.	

5. Przez	 cały	 okres	 obowiązywania	 Umowy	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 prowadzenia	 działalności	 związanej	
z	realizacją	Przedsięwzięcia	w	sposób	przejrzysty	i	niezakłócający	rozwoju	równoprawnej	i	skutecznej	konkurencji	
na	rynkach	telekomunikacyjnych.	

6. [Skreślono]	

7. W	 toku	 realizacji	 Umowy	oraz	 Przedsięwzięcia	 Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 zgodnej	 i	 niezakłóconej	współpracy	
z	wszystkimi	 podmiotami	 biorącymi	 udział	 w	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 w	 tym	 w	 szczególności	 współpracy	
z	Województwem	oraz	Inżynierem	Kontraktu.	

8. W	 przypadku	 kiedy	 Partner	 będzie	 chciał	 realizować	 Umowę	 przy	 udziale	 podwykonawców	 w	 Fazie	 Budowy,	
jest	on	zobowiązany	do	uzyskania	pisemnej	zgody	Województwa	na	realizację	Umowy	wskazującej	konkretnego	
podwykonawcę	 z	 zastrzeżeniem	 postanowień	 §	 28;	 przy	 czym	 każdorazowo	 Partner	 ponosić	 będzie	
odpowiedzialność	za	działania	lub	zaniechania	podwykonawców	jak	za	działania	lub	zaniechania	własne.	

§	12. Ograniczenia	korzystania	z	Infrastruktury	

1. Oddanie	osobie	trzeciej	do	używania	Infrastruktury	lub	jej	elementów	jest	zabronione,	chyba	że	zezwalają	na	to	
Wymagania	 Prawne	 IDM	 i	 	 może	 nastąpić	 wyłącznie	 za	uprzednią	 zgodą	 Województwa,	 wyrażoną	 w	 formie	
pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

2. W	 przypadkach,	 w	 których	 na	 Partnerze	 ciąży	 prawny	 obowiązek	 udostępnienia	 Infrastruktury	
telekomunikacyjnej	 osobom	 trzecim	 w	 zakresie	 Partner	 jest	 obowiązany	 powiadomić	 Województwo	 o	
konieczności	zadośćuczynienia	takiemu	obowiązkowi,	w	terminie	7	(siedmiu)	dni	od	dnia	otrzymania	stosownego	
żądania	od	osoby	trzeciej.	Jeżeli	Województwo	kwestionuje	istnienie	takiego	obowiązku,	może	zgłosić	sprzeciw	w	
terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 powiadomienia.	 Stanowisko	 Województwa	 jest	 wiążące	 dla	
Partnera,	 chyba	 że	 Partner	 wykaże	 w	 sposób	 niebudzący	 wątpliwości,	 że	zastosowanie	 się	 do	 stanowiska	
Województwa	narazi	Partnera	na	niepowetowaną	stratę.		

3. Partner	 nie	 może	 zaprzestać	 oferowania,	 ani	 też	 świadczenia	 jakichkolwiek	 Usług	 Hurtowych.	 Poprzez	
zaprzestanie	świadczenia	usługi	rozumie	się	przerwę	w	jej	świadczeniu	dłuższą	niż	przewidziane	w	OPZ	przerwy	
techniczne	lub	konserwacyjne,	o	ile	przerwa	ta	nie	została	spowodowana	Awarią.	

4. W	okresie	obowiązywania	Umowy	Partner	nie	może	dokonywać	jakichkolwiek	Czynności	Zakazanych.		
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Rozdział	6 ZAPEWNIENIA	I	OŚWIADCZENIA	STRON	

§	13. Status	Partnera	

1. Partner	 oświadcza,	 iż	 prowadzi	 działalność	 gospodarczą	 jako	 przedsiębiorca	 telekomunikacyjny	 w	rozumieniu	
art.	2	pkt	27)	Prawa	telekomunikacyjnego,	zgodnie	z	wpisem	w	rejestrze	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych	
prowadzonym	przez	Prezesa	Urzędu	Komunikacji	Elektronicznej	pod	numerem	[...].	

§	14. Stan	przedsiębiorstwa	Partnera	

1. Partner	oświadcza,	że:	

a) dysponuje	 odpowiednim	 doświadczeniem,	 wiedzą	 fachową	 oraz	 środkami	 techniczno-organizacyjnymi	
oraz	personelem	niezbędnym	do	prawidłowego	wykonania	Umowy,	

b) zdolności	 finansowe,	w	 szczególności	 płynność	 finansowa	 jego	 przedsiębiorstwa,	 umożliwiają	 prawidłowe	
wykonanie	Umowy,	

c) nie	 znajduje	 się	 w	 stanie	 likwidacji	 oraz,	 że	 nie	 toczy	 się	 wobec	 niego	 postępowanie	 upadłościowe	
lub	naprawcze,	 jak	 również	 nie	 jest	 zagrożony	 niewypłacalnością	 ani	 nie	 jest	 wobec	 niego	 prowadzone	
postępowanie	egzekucyjne.	

2. W	 chwili	 zawierania	 Umowy	 Partner	 podtrzymuje	 jako	 aktualne	 swoje	 oświadczenia	 złożone	 przy	 składaniu	
Oferty	na	podstawie	art.	44	Ustawy	PZP,	a	dotyczące	posiadania	niezbędnej	wiedzy	i	doświadczenia,	potencjału	
ekonomicznego,	 technicznego	 i	 ludzkiego	 do	 wykonania	 przedsięwzięcia,	 a	 także	 oświadczenia	 o	braku	
przesłanek	 negatywnych,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 24	 ust.	 1	 Ustawy	 PZP,	 w	 tym	 w	szczególności	 okoliczności,	
iż	nie	toczy	się	wobec	niego	postępowanie	upadłościowe	ani	naprawcze,	ani	że	nie	ogłoszono	upadłości	 lub	nie	
otwarto	 postępowania	 naprawczego,	 ani	 że	 według	 najlepszej	 wiedzy	 Partnera	 nie	 zachodzą	 przesłanki	
do	wszczęcia	takiego	postępowania	w	stosunku	do	niego.	

3. Partner	 oświadcza,	 że	 przysługują	 mu	 w	 zakresie	 wykonywania	 Umowy	 wszelkie	 niezbędne	 prawa,	 w	 tym	
autorskie	prawa	majątkowe	lub	licencje	do	dokumentacji,	narzędzi,	oprogramowania,	którymi	będzie	posługiwał	
się	 w	 trakcie	 realizacji	 Umowy	 lub	 pozyska	 je	 w	 trakcie	 wykonywania	 Umowy	 w	 zakresie	 opisanym	
w	Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	 w	 sposób	 niewodujący	 powstania	 jakichkolwiek	 roszczeń	 względem	
Województwa,	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 jakiegokolwiek	 innego	 podmiotu	 działającego	 z	 umocowania	
Województwa	lub	Inżyniera	Kontraktu	w	ramach	niniejszej	Umowy.		

4. Partner	oświadcza	i	potwierdza,	że	osoby	reprezentujące	Partnera	są	uprawnione	do	jego	reprezentacji.	

§	15. Pozostałe	oświadczenia	Stron	

1. Partner	 zobowiązany	 jest	 wykonywać	 Umowę	 z	 najwyższą	 starannością	 oraz	profesjonalizmem,	 jakiego	
oczekiwać	należy	od	podmiotów	zawodowo	zajmujących	się	projektowaniem	i	budową	Sieci	oraz	prowadzących	
działalność	 telekomunikacyjną,	 w	 szczególności	 zgodnie	 z	 wiedzą	 fachową,	 przepisami	 prawa	 oraz	 decyzjami	
Prezesa	 UKE.	 Zobowiązania	 w	 zakresie	 budowy	 i	 realizacji	 Sieci	 oraz	 gotowości	 do	 świadczenia	 na	 rzecz	
Operatorów	Sieci	Dostępowych	określonych	w	Umowie	Usług	Hurtowych,	mają	charakter	zobowiązań	rezultatu.		

2. Partner	oświadcza,	iż	ma	świadomość	tego,	że	terminowość	wybudowania	i	zrealizowania	Sieci	oraz	terminowość	
świadczenia	 usług	 w	 ramach	 realizacji	 całości	 Przedsięwzięcia	 ma	 kluczowe	 znaczenie	 dla	 Województwa.	
W	związku	z	tym	Partner	gwarantuje,	że	zakończenie	budowy	i	realizacji	Sieci	potwierdzone	podpisaniem	przez	
Strony	Protokołu	Odbioru	Końcowego	nastąpi	w	terminach	wskazanych	w	Harmonogramie.		
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3. Strony	zgodnie	oświadczają,	że	niezależnie	od	poziomu	wiedzy	Województwa	oraz	Inżyniera	Kontraktu	z	zakresu	
budowy	 sieci	 telekomunikacyjnej,	 zarządzania	 siecią	 telekomunikacyjną	 oraz	 świadczenia	 usług	
telekomunikacyjnych	 nie	 będą	 oni	 traktowani	 jak	 profesjonaliści,	w	 zakresie	 przedmiotu	Umowy,	 na	 poziomie	
porównywalnym	do	Partnera.	

4. Partner	 oświadcza,	 że	 wykonanie	 Umowy	 nie	 będzie	 prowadzić	 do	 wypełnienia	 przesłanek	 czynu	 nieuczciwej	
konkurencji,	w	szczególności	nie	stanowi	naruszenia	tajemnicy	przedsiębiorstwa	osoby	trzeciej.		

5. W	 razie	 powstania	 w	 trakcie	 wykonywania	 Umowy	 lub	 po	 wykonaniu	 Umowy,	 niezależnie	 od	 terminu,	
jakichkolwiek	 roszczeń	 osób	 trzecich,	 Partner	 oświadcza,	 że	 bierze	 na	 siebie	 wszelką	 odpowiedzialność	
za	roszczenia	 osób	 trzecich	 z	 tytułu	 szkód	materialnych	 lub	 na	 osobie,	 a	wynikłych	 z	wykonania	Umowy	przez	
Partnera,	jego	podwykonawców	i	ich	pracowników.	

6. Partner	 o	 oświadcza,	 że	 przed	 podpisaniem	 niniejszej	 Umowy	 zapoznał	 się	 szczegółowo	 z	 całą	 Dokumentacją	
Przetargową,	 w	 tym	 również	 Wymaganiami	 Prawnymi,	 zwłaszcza	 zaś	 z	 decyzją	 notyfikacyjną	 zatwierdzającą	
realizację	 niniejszego	 Przedsięwzięcia,	 i	 ma	 świadomość	 tego,	 że	 Przedsięwzięcie	 powinno	 być	 wykonywane	
zgodnie	z	informacjami	i	wytycznymi	wskazanymi	w	ww.	dokumentach.	Nie	będzie	mogło	być	uznane	za	należyte	
wykonanie	 Umowy	 takie	 działanie	 Partnera,	 które	 będzie	 polegało	 na	 zapłacie	 jakiejś	 kwoty	 wynikającej	
z	Umowy,	np.	tytułem	kary	umownej,	nawet	jeżeli	miałoby	stanowić	to	świadczenie	w	miejsce	wykonania,	o	 ile	
nie	 będzie	 to	 zgodne	 z	Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM	 oraz	 realizacją	 celu	 Umowy,	 którym	 jest	wybudowanie	 i	
operowanie	przez	Partnera	Siecią	w	czasie	trwania	Umowy.	

7. Partner	oświadcza,	że	ma	świadomość	tego,	że	aby	osiągnąć	cele	Przedsięwzięcia	oraz	zapewnić	 jego	zgodność	
z	warunkami	 udzielenia	Województwu	dofinansowania	w	 ramach	RPO	WM	2007-2013	 i	warunkami	 udzielenia	
pomocy	 publicznej	 określonymi	 w	 Wymaganiach	 Prawnych	 IDM	 wybudowana	 i	 zrealizowana	 przez	 Partnera	
w	ramach	 Fazy	 Budowy	 Sieć	 musi	 zapewniać	 świadczenie	 Usług	 Hurtowych	 od	 momentu	 rozpoczęcia	 Fazy	
Eksploatacji	do	końca	obowiązywania	Umowy	oraz	zapewnić	otwarty,	przejrzysty	i	niedyskryminujący	dostęp	do	
Sieci	przez	cały	okres	świadczenia	Usług	Hurtowych..	

8. Partner	 oświadcza,	 że	 ma	 świadomość	 tego,	 że	 budowa	 i	 zapewnienie	 dostępu	 do	 Sieci	 muszą	 być	 zgodne	
z	systemem	warunkowego	dostępu	do	węzłów	IDM	opisanym	w	Wymaganiach	Prawnych	 IDM	oraz	klasyfikacją	
miejscowości	opisaną	w	Dokumentacji	Przetargowej.	

9. Województwo	 oświadcza,	 że	 jest	 świadome	 tego,	 że	 realizacja	 Umowy	 wymaga	 współpracy	 ze	 strony	
Województwa.	 Województwo	 zapewni	 swoje	 współdziałanie	 w	 takim	 zakresie,	 w	 jakim	 zostało	 to	 wskazane	
wyraźnie	w	Umowie	i	w	jakim	jest	to	faktycznie	niezbędne	do	wykonania	przez	Partnera	Przedsięwzięcia.		

Rozdział	7 OGÓLNE	ZASADY	REALIZACJI	UMOWY	

§	16. Współdziałanie	Stron	

1. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 zapewnienia	 właściwego	 i	 efektywnego	 nadzoru	 na	 podwykonawcami	 oraz	
koordynacji	 działań	 związanych	 z	 wykonywaniem	 Przedsięwzięcia	 w	 celu	 osiągnięcia	 wymaganej	 jakości	 i	
terminowości	prac	realizowanych	w	ramach	Umowy.	

2. Z	 uwzględnieniem	 zobowiązań	 Województwa,	 Partner	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowe	 i	 efektywne	
zarządzanie	oraz	realizację	Umowy.	

3. Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 zapewniania,	 iż	wszystkie	 prace	 prowadzone	we	współdziałaniu	 z	Województwem	
w	związku	z	wykonywaniem	niniejszej	Umowy	będą	prowadzone	sposób	minimalizujący	zakłócenia	w	pracy	oraz	
organizacji	pracy	Województwa.	
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4. Strony	 zobowiązują	 się	 dołożyć	 wszelkich	 starań	 celem	 najkorzystniejszej	 realizacji	 Umowy,	 w	 szczególności	
polegających	 na	 niezwłocznym	 przekazywaniu	 drugiej	 Stronie	 danych	 i	 informacji	 mających	 znaczenie	
dla	realizacji	podjętych	Umową	zobowiązań.	

5. Partner	 ponosi	 wyłączną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłową	 organizację	 wykonywania	 nałożonych	 na	 niego	
zobowiązań	 wynikających	 z	Umowy,	 w	 szczególności	 w	 zakresie	 wskazywania	 z	 odpowiednim	 wyprzedzeniem	
koniecznego	zaangażowania	Województwa.	Ilekroć	Partner	wie	lub	powinien	wiedzieć	o	nienależytym	wykonaniu	
zobowiązań	 przez	 Województwo,	 mogącym	 mieć	 wpływ	 na	 terminowość	 lub	 jakość	 wykonania	 przedmiotu	
Umowy	 oraz	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 niezwłocznie	 powiadomi	 o	 tym	 fakcie	 Kierownika	 Przedsięwzięcia,	
wskazując	jednocześnie	szczegółowo	stwierdzone	nieprawidłowości.	

6. Województwo	 będzie	 wspomagać	 Partnera	 w	 przypadku	 wystąpienia	 problemów	 związanych	 z	 pozyskaniem	
przez	Partnera	niezbędnych	praw	do	dysponowania	nieruchomościami	na	potrzeby	budowy	i	realizacji	Sieci	w	ten	
sposób,	 że	 po	 uprzednim	 zgłoszeniu	 przez	 Partnera	 konkretnego	 zapotrzebowania	 na	wsparcie	 Partnera	 przez	
Województwo	 w	 rozmowach	 z	 podmiotami,	 od	 których	 Partner	 pozyskiwać	 będzie	 prawa	 do	 dysponowania	
nieruchomościami	na	potrzeby	budowy	 i	 realizacji	 Sieci,	Województwo	wyznaczy	 i	deleguje	osobę	bądź	osoby,	
które	wraz	Partnerem	będą	uczestniczyły	w	rozmowach	z	podmiotami	od	których	Partner	chce	pozyskać	prawa	
do	 dysponowania	 nieruchomościami.	 Osoba	 bądź	 osoby	 delegowane	 przez	Województwo	 udzielą	 Partnerowi	
wsparcia,	które	będzie	dopuszczalne	wedle	Wymagań	Prawnych	IDM.	

7. Niezależnie	 od	 postanowień	 ust.	 6	 powyżej,	 oraz	 z	 zastrzeżeniem	 postanowień	 dotyczących	 Siły	 Wyższej	
to	na	Partnerze	 spoczywa	 wyłączna	 odpowiedzialność	 za	 doprowadzenie	 do	 skutku	 w	 postaci	 nabycia	 praw	
do	korzystania	z	nieruchomości	budynkowych	 i	gruntowych	składających	się	na	 Infrastrukturę,	 tak	aby	możliwe	
było	 zgodne	 z	Umową	wybudowanie	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci.	 Za	wykonanie	 tego	 zobowiązania	może	 zostać	
uznane	 tylko	 takie	 nabycie,	 które	 zapewni	 przejście	 na	 Województwo	 wszystkich	 uprawnień	 potrzebnych	
do	nieprzerwanego	 i	 pełnego	 wykonywania	 przez	 Partnera	 wszystkich	 zobowiązań	 wynikających	 z	 Umowy,	
jak	i	przez	 Województwo	 po	 jej	 zakończeniu	 w	 okresie	 zastrzeżonym	 w	 OPZ	 albo	 wynikającym	 z	 charakteru	
danego	prawa.	Poprzez	opisane	w	zdaniu	poprzedzającym	nabycie	należy	rozumieć	w	szczególności	pozyskania,	
w	imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa,	 wszelkich	 niezbędnych	 do	 budowy	 Sieci	 i	 realizacji	 Przedsięwzięcia	
oraz	wykonywania	Umowy	wymaganych	przepisami	prawa	opinii,	uzgodnień	i	zezwoleń,	w	tym	środowiskowych,	
lokalizacyjnych	i	budowlanych.		

8. Partner	 podejmuje	 działania,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 7	 powyżej,	 mając	 na	 uwadze	 konieczność	 dochowania	
terminów	 oraz	 tempa	 postępu	 realizacji	 prac	 określonych	 w	 Harmonogramie	 Ramowym,	 a	 w	 szczególności	
dotrzymania	terminu	Odbioru	Końcowego	Sieci	przewidzianego	na	dzień	31	października	2015	r.,	przez	co	należy	
rozumieć	podpisanie	Protokołu	Odbioru	Końcowego	przez	Województwo	najpóźniej	w	tym	dniu.		

9. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 aktywnego	 uczestnictwa	 we	 wszelkich	 postępowaniach	 prowadzonych	 przez	
właściwe	 organy,	 w	 tym	 organy	 administracji	 publicznej,	 w	 przedmiocie	 pozyskania	 niezbędnych	 dla	 realizacji	
Fazy	Budowy	opinii,	zgód,	pozwoleń	i	decyzji,	a	także	do	bieżącego	oraz	niezwłocznego	odpowiadania	na	wszelkie	
zapytania,	zawiadomienia	oraz	wezwania	właściwych	organów.	

10. Partner	 zobowiązany	 jest	 korzystać	 ze	wszelkich	 prawnie	 dopuszczalnych	metod	oraz	 środków	przewidzianych	
w	obowiązujących	powszechnie	procedurach	w	celu	realizacji	zobowiązań,	o	których	mowa	w	ust.	7	–	8	powyżej.		

11. W	 toku	 realizacji	 prac	 objętych	 przedmiotem	 Umowy,	 Strony	 zobowiązane	 są	 na	 bieżąco	 informować	
się	wzajemnie	 o	 wszelkich	 znanych	 im	 zagrożeniach,	 trudnościach,	 czy	 przeszkodach	 związanych	
z	wykonywaniem	Umowy,	w	 tym	 także	 znanych	 Partnerowi	 okolicznościach	 leżących	 po	 stronie	Województwa	
lub	po	stronie	podmiotów	trzecich,	które	mają	wpływ	na	jakość,	termin	wykonania	bądź	zakres	prac.	Informacje	
te	powinny	być	przekazywane	na	piśmie	Koordynatorowi	Przedsięwzięcia	oraz	Kierownikowi	Przedsięwzięcia.	
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12. W	 szczególności,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 bieżącego	 informowania	Województwa	 oraz	 przez	 czas	 trwania	
Fazy	 Budowy	 informowania	 również	 Inżyniera	 Kontraktu	 o	 okolicznościach,	 które	 mogłyby	 uniemożliwić	 lub	
znacznie	 utrudnić	 realizację	 Przedsięwzięcia	 lub	 też	 uniemożliwiają	 lub	 znacznie	 utrudniają	 właściwe	
wykonywanie	 Umowy,	 w	szczególności	 zapewnienie	 ciągłości	 świadczenia	 Usług	 i	 niezakłóconego	
funkcjonowania	 Sieci,	 określając	 charakter	 takiej	 okoliczności,	 a	 także	 niezwłocznie	 podjąć	 wszelkie	 działania	
w	celu	 usunięcia,	 uniknięcia	 lub	 zmniejszenia	 (jeśli	 uniknięcie	 skutków	 nie	 jest	 możliwe)	 zakresu	 skutków	
wystąpienia	takiej	okoliczności.	

§	17. Ogólne	zobowiązania	w	zakresie	dokumentowania	prac	przy	realizacji	Przedsięwzięcia		

1. Przez	 cały	 okres	 obowiązywania	 Umowy	 Partner	 ma	 obowiązek	 na	 bieżąco	 prowadzić	 pełną	 Dokumentację	
dotyczącą	 Przedsięwzięcia,	 a	 w	 tym	 Dokumentację	 techniczną	 Przedsięwzięcia	 pozwalającą	 na	 jej	 pełną	
identyfikację,	 analizę,	 możliwość	 operowania,	 audytowania,	 wymaganą	 odpowiednimi	 przepisami	 prawa,	
jak	również	opartą	o	odpowiednie	 standardy	wymagane	dla	 charakteru	Przedsięwzięcia,	 która	 zawierać	będzie	
w	szczególności:	

a) kompletną	 Dokumentację	 prawną,	 budowlaną	 oraz	 techniczną	 całego	 procesu	 budowy	 Sieci	
w	Fazie	Budowy	 Sieci,	 w	 tym	 dokumenty	 potwierdzające	 uprawnienia	 Województwa	 oraz	 Partnera	
do	korzystania	z	istniejącej	Infrastruktury	Sieci,	która	zostanie	wykorzystana	przy	budowie	Sieci,		

b) pełną	 paszportyzację	 wszystkich	 elementów	 Infrastruktury,	 w	 tym	 Infrastruktury	 Aktywnej	
oraz	Infrastruktury	Pasywnej,	poprzez	dokładne	zinwentaryzowanie	 Infrastruktury	na	koniec	Fazy	Budowy,	
jak	 również	 bieżące	 inwentaryzowanie	 Infrastruktury	 w	 trakcie	 Okresu	 Eksploatacji	 wraz	 z	 rozbudową	
lub	modyfikacją	Sieci,	obejmującą	także	ewidencję	wykorzystania	Sieci	na	poziomie	pasywnym	i	aktywnym	
na	warunkach	oraz	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

c) szczegółowy	opis	architektury	Sieci	z	zaznaczeniem	wykorzystanych	technologii,	

d) wykaz	i	umiejscowienie	wszystkich	urządzeń	składających	się	na	Sieć,	

e) konfigurację	i	sposób	wzajemnego	funkcjonowania	poszczególnych	urządzeń	i	innych	elementów	Sieci,	

f) dokumentację	 zawierającą	wszelkie	dane	operacyjne	 związane	 z	bieżącym	 funkcjonowaniem	Sieci,	w	 tym	
logi,	 statystki	 łącza,	 raporty	 monitorowania	 Awarii	 oraz	 historię	 kontaktów	 z	 klientami	 i	 potencjalnymi	
klientami,	pozwalająca	w	szczególności	na	ocenę	i	weryfikację:	

1) należytego	 wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 zapewnienia	 dostępu	 do	 Sieci	 każdemu	
zainteresowanemu	 przedsiębiorcy	 telekomunikacyjnemu	 -	 Operatorowi	 Sieci	 Dostępowej	 na	 równych	
i	niedyskryminujących	zasadach,	

2) należytego	 wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 przestrzegania	 warunków	 dopuszczalności	
dołączania	Infrastruktury	Ostatniej	Mili	opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

3) należytego	wywiązywania	się	Partnera	z	obowiązku	utrzymania	 Infrastruktury	Sieci	w	należytym	stanie	
technicznym,	

4) należytego	 wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 utrzymywania	 świadczenia	 Podstawowych	 Usług	
Hurtowych	na	poziomie	zagwarantowanym	przez	niniejszą	Umowę	oraz	odpowiednie	Umowy	Hurtowe,	

5) prawidłowości	prowadzania	ksiąg	rachunkowych	przez	Partnera,	tj.	prowadzenia	dokumentacji	w	sposób	
umożliwiający	 identyfikację	 faktycznych	 przychodów	 i	 kosztów	 Partnera	 związanych	 ze	 świadczeniem	
usług	przy	wykorzystaniu	Sieci,	

6) faktycznego	poziomu	przychodów	i	kosztów	generowanych	przez	Partnera	w	związku	ze	świadczeniem	
usług	przy	wykorzystaniu	Sieci	w	celu	ewentualnego	zastosowania	Dopłaty	Clawback,	
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7) stosowania	przez	Partnera	odpowiedniej	 i	 zgodnej	 z	 celami	 realizowanej	Umowy	oraz	Przedsięwzięcia	
polityki	cenowej	przy	świadczeniu	Usług	Hurtowych	oraz	innych	Usług	świadczonych	przez	Partnera	przy	
wykorzystaniu	 Sieci,	 w	 szczególności	 przy	 pełnym	 poszanowaniu	 zasad	 wynikających	 z	 przyznanej	
pomocy	publicznej	w	oparciu	o	Wymagania	Prawne	IDM.	

g) dane	 techniczne	 dotyczące	 klientów,	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych	 lub	wszelkich	 innych	 kontrahentów	
związanych	z	realizowanym	Przedsięwzięciem,	jego	eksploatacją,	budową	lub	realizacją	Umowy,	

h) pełną	 dokumentację	 kontaktów	 z	 klientami	 Partnera	 oraz	 z	 potencjalnymi	 klientami	 Partnera,	 w	 tym	
w	szczególności	 treść	 obowiązujących	 cenników,	 regulaminów	 oraz	 umów	 zawartych	 między	 Partnerem	
a	Operatorami	Sieci	Dostępowych.	

2. Przez	czas	 trwania	Umowy,	a	w	szczególności	w	Fazie	Budowy	Partner	 zobowiązany	 jest	 również	do	bieżącego	
prowadzenia	Dokumentacji	w	zakresie:		

a) ewidencji	nieruchomości	na	których	zlokalizowana	jest	Sieć	i	ich	właścicieli/użytkowników/zarządców,	

b) umów	cywilno-prawnych,	w	tym	protokołów	z	negocjacji	dotyczących	wszelkich	umów	regulujących	prawa	
do	dysponowania	nieruchomościami	w	 związku	 z	 lokalizacją	 lub	budową	 Sieci,	w	 tym	umów	dotyczących	
IRU	oraz	Najmu	Pomieszczeń,	

c) ewidencji	 wypłaconych	 odszkodowań,	 poniesionych	 opłat	 i	 należności	 związanych	 z	 uzyskaniem	 praw	
do	dysponowania	nieruchomościami	w	związku	z	lokalizacją	na	nich	obiektów	i	urządzeń	Infrastruktury,	

3. Partner	zobowiązany	jest	do	przechowywania,	na	własny	koszt	oraz	na	powszechnie	uznanych	nośnikach	danych,	
Dokumentacji	 dotyczącej	 Przedsięwzięcia	 w	 sposób	 gwarantujący	 jej	 nienaruszalność,	 integralność	
i	bezpieczeństwo,	 zapewniając	 jej	 ochronę	 przed	 nieuprawnioną	 ingerencją	 oraz	 nieautoryzowanym	
zniszczeniem	lub	dostępem	osób	nieupoważnionych.		

4. Partner	 zobowiązany	 jest	 poinformować	 Województwo	 oraz	 Inżyniera	 Kontraktu	 o	 miejscu	 przechowywania	
Dokumentacji,	 a	 także	 o	 każdej	 zmianie	 tego	 miejsca,	 niezwłocznie	 po	 takiej	 zmianie,	 oraz	 zapewnić	
Województwu	 oraz	 Inżynierowi	 Kontraktu	 dostęp	 do	 Dokumentacji,	 w	 szczególności	 w	 celu	 kontroli	
prawidłowości	i	aktualności	prowadzenia	Dokumentacji.	

5. Partner	zobowiązany	jest	do	przekazania	Województwu	całości	oryginalnej,	kompletnej	i	aktualnej	Dokumentacji	
na	moment	jej	przekazywania	przed	Zakończeniem	na	zasadach	szczegółowo	opisanych	w	§	59	Umowy.	

6. Niezależnie	 od	 powyższego,	 Partner	 na	 bieżąco	 w	 toku	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 zobowiązany	 jest	
do	przekazywania	Województwu	nie	rzadziej	niż	raz	na	kwartał,	w	sposób	uzgodniony	przez	Strony	po	podpisaniu	
niniejszej	 Umowy,	 kopi	 aktualnej	 Dokumentacji	 (dla	 elementów	 dla	 których	 nastąpiły	 zmiany)	 oraz	 wszelkich	
raportów,	jakie	Partner	zobowiązany	będzie	przygotować	w	toku	realizacji	Przedsięwzięcia.		

7. Z	 uwagi	 na	 ciążące	 na	 Województwu	 obowiązki	 wynikające	 z	 umowy	 na	 dofinansowanie	 niniejszego	
Przedsięwzięcia	zawartej	pomiędzy	Województwem	i	Polską	Agencją	Rozwoju	Przedsiębiorczości	(PARP),	Partner	
zobowiązany	 jest,	 przed	 wydaniem	 Województwu	 oryginałów	 Dokumentacji,	 do	 wykonania	 kopii	 tej	
Dokumentacji	 oraz	 poświadczenia	 jej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 oraz	 przechowywania	 całości	 Dokumentacji	
związanej	z	realizacją	Przedsięwzięcia,	też	na	powszechnie	uznanych	nośnikach,	co	najmniej	do	dnia	przedłożenia	
przez	Rzeczpospolitą	Polską	do	Komisji	Europejskiej	dokumentów	zamknięcia	programu	RPO	WM	2007-2013,	o	
którym	 to	 terminie	 Województwo	 poinformuje	 Partnera.	 Termin	 może	 być	 następnie	 przedłużony	 przez	
Województwo,	 jeżeli	 zostanie	 przedłużony	 przez	 PARP	 na	 podstawie	 umowy	 o	 dofinansowanie.	 Jednakże,	 w	
każdym	przypadku	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 przechowywania	 poświadczonych	 za	 zgodność	 kopii	wszelkich	
Dokumentów	 związanych	 z	realizacją	 Umowy,	 przez	 okres	 nie	 krótszy	 niż	 10	 (dziesięć)	 lat	 od	 dnia	 zawarcia	
niniejszej	Umowy.		
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8. W	przypadku	zawieszenia,	zaprzestania	lub	likwidacji	przez	Partnera	działalności,	przed	upływem	10	(dziesięcio)	
letniego	 terminu,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 7,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 poinformowania	 Województwa,	
z	zachowaniem	formy	pisemnej	o	zawieszeniu,	zaprzestaniu	lub	likwidacji	prowadzonej	przez	niego	działalności,	
z	jednoczesnym	 wskazaniem	 miejsca	 przechowywania	 dokumentacji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 7	 powyżej,	
w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	dnia	zaistnienia	ww.	zdarzenia.		

9. W	okresie,	o	którym	mowa	w	ust.	7	powyżej,	Partner	zobowiązany	jest	wydać,	na	każde	żądanie	Województwa,	
w	 terminie	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 takiego	 żądania,	 przechowywaną	 Dokumentację	 bezzwrotnie	
lub	na	czas	określony	przez	Województwo.		

10. W	trakcie	realizacji	Przedsięwzięcia	oraz	w	okresie,	o	którym	mowa	w	ust.	7	powyżej,	Partner	zobowiązany	jest	
zapewnić	dostęp	do	Dokumentacji	związanej	z	realizacją	Przedsięwzięcia	podmiotom	uprawnionym	do	kontroli	
prawidłowości	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 oraz	 wydatkowania	 środków	 pochodzących	 z	 pomocy	 publicznej.	
W	szczególności,	 Partner	 zapewni	 taki	 dostęp	 właściwej	 Instytucji	 Zarządzającej,	 Instytucji	 Pośredniczącej,	
Instytucji	 Wdrażającej/Instytucji	 Pośredniczącej	 II	 stopnia,	 Instytucji	 Certyfikującej,	 Instytucji	 Audytowej	
oraz	Komisji	Europejskiej.	

§	18. Ogólne	postanowienia	dotyczące	kontroli	i	weryfikacji	prac		

1. Województwo	 działając	 samodzielnie	 lub	 za	 pośrednictwem	 wyznaczonych	 przez	 Województwo	 podmiotów	
kontrolujących	 oraz	 Inżyniera	 Kontraktu	 dokonywać	 będzie	 bieżącej	 kontroli	 stanu	 zaawansowania	 realizacji	
Umowy	w	tym	postępów	w	budowie	 i	realizacji	Sieci	w	Fazie	Budowy	oraz	osiąganych	wskaźników	dostępności	
do	usług	szerokopasmowych	w	Fazie	Eksploatacji.		

2. Wyznaczone	 przez	 Województwo	 podmioty	 lub	 Inżynier	 Kontraktu	 dokonywać	 będą	 oceny	 w	 zakresie	
właściwego	wykonania	przez	Partnera	prac	związanych	z	realizacją	Umowy,	a	w	szczególności	wywiązywania	się	
przez	 Partnera	 z	 obowiązku	 dokonywania	 postępów	 prac	 przewidzianych	 w	 Harmonogramie	 Ramowym	 oraz	
Szczegółowym,	 poziomu	 i	 jakości	 świadczonych	 Usług	 Hurtowych,	 a	 także	 zasad,	 na	 jakich	 Partner	 zawiera	
Umowy	 Hurtowe	 z	 Operatorami	 Sieci	 Dostępowych,	 a	 także	 zgodności	 realizowanych	 inwestycji	 z	 celami	
Przedsięwzięcia	i	ich	użyteczności	dla	zwiększenia	efektywności	Przedsięwzięcia.	

3. W	szczególności	przez	cały	czas	trwania	Okresu	Eksploatacji	Województwo,	w	tym	podmioty	wyznaczone	przez	
Województwo	 lub	 Inżynier	Kontraktu	uprawnione	będą	do	stałego	monitorowania	wykonywania	Umowy	przez	
Partnera	 celem	 zapewnienia	 zgodności	 działalności	 z	postanowieniami	 Umowy.	 Monitoring	 działalności	
prowadzonej	przez	Partnera	w	związku	z	wykonywaniem	niniejszej	Umowy	będzie	w	szczególności	dotyczył:	

a) należytej	realizacji	przez	Partnera	Harmonogramu	Ramowego	oraz	Harmonogramu	Szczegółowego,	a	w	tym	
dokonywania	przewidzianych	w	Harmonogramie	Ramowym	oraz	Harmonogramie	Szczegółowym	postępów	
prac	nad	realizacją	Przedsięwzięcia;	

b) należytego	 wywiązywania	 się	 przez	 Partnera	 z	 obowiązku	 zapewnienia	 dostępu	 do	 Sieci	 każdemu	
zainteresowanemu	 przedsiębiorcy	 telekomunikacyjnemu	 –	 Operatorowi	 Sieci	 Dostępowej,	 na	 równych	
i	niedyskryminujących	zasadach,		

c) należytego	wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 przestrzegania	warunków	dopuszczalności	 dołączania	
Infrastruktury	Ostatniej	Mili	opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

d) należytego	 wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 utrzymania	 Infrastruktury	 Sieci	 w	 należytym	 stanie	
technicznym,	

e) należytego	 wywiązywania	 się	 Partnera	 z	 obowiązku	 utrzymywania	 świadczenia	 Podstawowych	 Usług	
Hurtowych	na	poziomie	zagwarantowanym	przez	niniejszą	Umowę	oraz	odpowiednie	Umowy	Hurtowe,	
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f) kontroli	 treści	 umów	 zawieranych	 z	 Operatorami	 Sieci	 Dostępowych,	 jak	 również	 treści	 projektów	 tych	
umów,	

g) prawidłowości	 prowadzania	 ksiąg	 rachunkowych	 przez	 Partnera,	 tj.	 prowadzenia	 dokumentacji	 w	 sposób	
umożliwiający	identyfikację	faktycznych	przychodów	i	kosztów	Partnera	związanych	ze	świadczeniem	usług	
przy	wykorzystaniu	Sieci,	

h) faktycznego	 poziomu	 przychodów	 i	 kosztów	 generowanych	 przez	 Partnera	 w	 związku	 ze	 świadczeniem	
usług	przy	wykorzystaniu	Sieci	w	celu	ewentualnego	uiszczenia	Dopłaty	Clawback,	

i) stosowania	 przez	 Partnera	 odpowiedniej	 i	 zgodnej	 z	 celami	 realizowanej	 Umowy	 oraz	 Przedsięwzięcia	
polityki	 cenowej	 przy	 świadczeniu	Usług	Hurtowych	 oraz	 ewentualnych	 innych	Usług	 świadczonych	 przez	
Partnera	 przy	 wykorzystaniu	 Sieci,	 w	 szczególności	 przy	 pełnym	 poszanowaniu	 zasad	 wynikających	 z	
przyznanej	pomocy	publicznej	w	oparciu	o	Wymagania	Prawne	IDM.	

4. W	zakresie	kontroli	bieżącej	stosowane	będą	procedury	zarządcze,	odbiorcze,	metodyki	i	metodologie	określone	
w	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej,	które	mogą	zostać	doprecyzowane	przez	Strony	na	etapie	realizacji	
Przedsięwzięcia.	W	razie	niemożności	osiągnięcia	porozumienia	pomiędzy	Stronami	w	zakresie	stosowania	bądź	
zmiany	 danej	 metodyki	 lub	 procedury,	 w	 przypadku	 kiedy	 będzie	 to	 miało	 istotne	 znaczenie	 dla	 realizacji	
Przedsięwzięcia	odpowiednio	stosuje	się	zasady	rozwiązywania	sporów	określone	w	§	20	ust.	1	Umowy,	a	jeżeli	
nie	 będzie	 się	 dało	 zastosować	 tej	 procedury,	wówczas	 standardy	 te	 określi	Województwo	 biorąc	 pod	 uwagę	
wymagania	 wynikające	 z	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 oraz	 postulat	 ograniczenia	 dodatkowych,	 w	 stosunku	
do	przewidzianych	w	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej,	obciążeń	nakładanych	na	Partnera.	

5. Wyznaczone	przez	Województwo	podmioty	lub	Inżynier	Kontraktu	uprawione	będą	również	do:		

a) wglądu	oraz	przeprowadzania	pełnej	kontroli	ksiąg	rachunkowych	prowadzonych	przez	Partnera,	w	zakresie	
dotyczącym	 ponoszenia	 wydatków	 na	 Sieć	 oraz	 uzyskiwania	 wszelkich	 przychodów	 w	 związku	
z	eksploatowaniem	 Sieci,	 a	 także	 weryfikacji	 prawidłowości	 danych	 stanowiących	 podstawę	 obliczenia	
wysokości	Czynszu,	

b) przeglądania	 oraz	 wykonywania	 kopii	 Umów	 Hurtowych	 oraz	 innych	 umów	 zawieranych	 przez	 Partnera	
z	Operatorami	 Sieci	 Dostępowych	 w	 związku	 z	 eksploatowaniem	 Sieci,	 a	 także	 projektów	 tych	 umów	
oraz	dokumentów	związanych	z	negocjowaniem	takich	umów,	

c) wglądu	 do	 sporządzanych	 przez	 Partnera	 raportów	 z	 postępu	 prac	 nad	 realizacją	 Przedsięwzięcia,	
przewidzianych	w	Harmonogramie	Ramowym	oraz	Szczegółowym.	

6. W	celu	realizacji	uprawnień	Województwa,	o	których	mowa	w	niniejszym	paragrafie	Partner	zobowiązany	jest:	

a) sporządzania,	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 §	 31	 ust.	 7	Umowy,	miesięcznych	 raportów	 zawierających	 opis	
postępu	prac	nad	realizacją	Przedsięwzięcia,	przewidzianych	w	Harmonogramie	Ramowym	i	Szczegółowym,	

b) zapewnić,	 aby	 wyznaczone	 przez	 Województwo	 do	 dokonywania	 kontroli	 podmioty,	 a	 także	 Inżynier	
Kontraktu	miały	prawo	 swobodnego	wstępu,	w	Dni	Robocze	do	 siedziby	Partnera	 lub	do	 innego	miejsca,	
gdzie	przechowywane	są	dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	3	–	4	powyżej	lub	realizowana	jest	Umowa,	

c) wydać	 na	 każde	 żądanie	 podmiotów	 wyznaczonych	 przez	 Województwo	 do	 dokonywania	 kontroli	 lub	
Inżyniera	Kontraktu	wszelkie	materiały	lub	dokumenty	o	których	mowa	w	ust.	3	–	4	powyżej	oraz	przekazać	
informacje	 dotyczące	 ponoszenia	 nakładów	 na	 Sieć	 oraz	 uzyskiwania	 wszelkich	 przychodów	 w	 związku	
z	eksploatowaniem	Sieci,	w	tym	informacje	na	temat	umów	zawieranych	z	Operatorami	Sieci	Dostępowych,	

d) umożliwić	kontrolującym	sporządzenie	z	dokumentów	oraz	materiałów,	o	których	mowa	w	pkt	b)	powyżej	
notatek,	odpisów	oraz	foto	-	lub	kserokopii,	lub	dokonanie	innego	ich	utrwalenia.	
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7. Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 umożliwienia	 przeprowadzenia	 kontroli	 u	 siebie	 w	przedsiębiorstwie	 w	 zakresie	
realizacji	 Umowy	 przez	 instytucję	 zarządzającą,	 instytucję	 pośredniczącą,	 instytucję	 wdrażającą/instytucję	
pośrednicząca	 II	 stopnia,	 instytucję	 certyfikującą,	 instytucję	 audytową,	 Komisję	 Europejską,	 lub	 inną	 instytucję	
uprawnioną	 do	 przeprowadzania	 kontroli	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów	 lub	 upoważnień	 w	 związku	
z	faktem	 dofinansowania	 Przedsięwzięcia	 objętego	 Umową	 z	 funduszy	 unijnych.	 W	 celu	 realizacji	 obowiązku,	
o	którym	mowa	w	zdaniu	pierwszym,	Partner	zapewni	w/w	podmiotom:	

a) nieograniczony	wgląd	 do	Dokumentacji,	w	 tym	do	Dokumentacji	w	wersji	 elektronicznej	 lub	 zastrzeżonej	
związanej	z	realizacją	Przedsięwzięcia;	

b) możliwość	tworzenia	uwierzytelnionych	kopii	i	odpisów	dokumentów;	

c) nieograniczony	 dostęp	 w	 Dniach	 Roboczych,	 w	 szczególności	 do	 urządzeń,	 Obiektów,	 terenów	 i	
pomieszczeń	 w	 których	 realizowane	 jest	 Przedsięwzięcie	 oraz	 do	 miejsc,	 gdzie	 zgromadzona	 jest	
Dokumentacja	dotycząca	realizowanego	Przedsięwzięcia;	

d) udzielanie	wszelkich	wyjaśnień	w	formie	pisemnej	i	ustnej;	

e) tworzenie	 zestawień,	 opracowań,	 odpowiedzi	 na	 zapytania	 zespołów	 kontrolujących	 oraz	 zespołów	
monitorujących	i	weryfikujących	wydatki.	

8. Partner	zobowiązuje	się	do	umożliwienia	przeprowadzenia	kontroli	Prezesowi	UKE	w	związku	ze	świadczeniem	
przez	Partnera	usług	telekomunikacyjnych	na	zasadach	wynikających	z	Wymagań	Prawnych	IDM.		

9. Niezależnie	 od	 uprawnień	 opisanych	 w	 ust.	 1	 –	 8	 powyżej	Województwo	 zastrzega	 sobie	 prawo	 skorzystania	
w	trakcie	 realizacji	 Umowy	 z	 usług	 osoby	 trzeciej	 celem	 kontroli	 jakości	 i	 sposobu	 prowadzenia	 całości	
lub	poszczególnych	 prac	 objętych	 Umową	 (audyt	 i	 zapewnienie	 jakości).	 Osobie	 takiej,	 posiadającej	 pisemne	
upoważnienie	 ze	 strony	 Województwa,	 Partner	 zobowiązany	 będzie	 udzielić	 niezwłocznie,	 w	 terminie	
nie	dłuższym	 niż	 3	 (trzy)	 Dni	 Robocze	 wszelkich	 informacji,	 danych	 i	 wyjaśnień	 w	 żądanym	 zakresie	 oraz	
udostępnić	 i	zaprezentować	 rezultaty	 prowadzonych	 prac,	 jak	 również	 zapewnić	 możliwość	 ich	 kontroli	
z	zastrzeżeniem	uprzedniego	zobowiązania	się	przez	ww.	podmiot	do	zachowania	wszelkich	pozyskanych	w	toku	
kontroli	informacji	w	tajemnicy	z	wyłączeniem	przekazania	ich	Województwu,	Inżynierowi	Kontraktu	oraz	innym	
instytucjom	 uprawnionym	 do	 przeprowadzania	 kontroli	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów	 lub	 upoważnień	
w	związku	 z	 faktem	 dofinansowania	 Przedsięwzięcia	 objętego	 Umową	 z	 funduszy	 unijnych.	 Jeśli	 Strony	
nie	postanowią	inaczej,	działania	takie	nie	mają	wpływu	na	terminy	realizacji	Przedmiotu	Umowy.		

10. Kontrole	oraz	audyty,	o	których	mowa	w	niniejszym	paragrafie:	

a) mogą	 być	 przeprowadzane	 przez	Województwo	 lub	 podmioty	 przez	Województwo	 upoważnione,	 w	tym	
przez	 Inżyniera	Kontraktu	w	dowolnym	 terminie	przez	 czas	 trwania	niniejszej	Umowy,	a	także	w	 terminie	
5	(pięciu)	 lat	 od	 rozwiązania	 lub	 wygaśnięcia	 niniejszej	 Umowy	 o	 ile	 dotyczą	 Przedsięwzięcia	
i	wyodrębnionej	 części	 przedsiębiorstwa	 Partnera,	 bądź	 całego	 jego	 przedsiębiorstwa,	 jeżeli	 nie	 prowadzi	
innej	działalności	niż	związanej	z	realizacją	Przedsięwzięcia,		

b) przeprowadza	się	w	siedzibie	Partnera	lub	w	miejscu	realizacji	Przedsięwzięcia.	

11. Koszty	 związane	 z	 usługami	 kontrolera	 jakości	 (audytora),	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 10	 powyżej	 ponosi	
Województwo,	 chyba	 że	 wyniki	 kontroli	 wykażą,	 że	 dotychczas	 wykonane	 prace	 są	 niezgodne	 z	 Umową,	
Dokumentacją	 Przetargową,	 przyjętym	 przez	 Strony	 Harmonogramem	 Szczegółowym.	 W	 przypadku	 wykrycia	
takich	niezgodności	w	wyniku	prac	kontrolera	jakości	(audytora),	o	którym	mowa	w	ust.	10	koszty	kontroli,	która	
wykazała	takie	nieprawidłowości	ponosi	Partner.		

12. Województwo	gwarantuje,	że	wszelkie	podmioty	wykonujące	czynności	kontrolne	o	których	mowa	w	niniejszym	
paragrafie,	w	tym	w	szczególności	audyt,	objęte	zostaną	obowiązkiem	zachowania	poufności	określonym	w	§	83.	
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Rozdział	8 ORGANIZACJA	PRAC	W	TOKU	UMOWY	

§	19. Struktura	organizacyjna		

1. Dla	 celów	 zarządzania	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 Strony	 powołują	 strukturę	 organizacyjną	 złożoną	 z	 Komitetu	
Zarządzającego,	 Grupy	 Roboczej/Grup	 Roboczych,	 Kierownika	 Przedsięwzięcia	 oraz	 Koordynatora	
Przedsięwzięcia.		

2. Członkowie	 struktury	 organizacyjnej	 działają	 w	 charakterze	 pełnomocników	 danej	 Strony,	 w	 granicach	
kompetencji	określonych	Umową.	

3. Decyzje	 podejmowane	 przez	 Komitet	 Zarządzający,	 Grupę	 Roboczą/Grupy	 Robocze	 oraz	 Kierownika	
i	Koordynatora	Przedsięwzięcia	nie	mogą	być	sprzeczne	z	Umową.	

4. Z	zastrzeżeniem	ustępów	poniżej,	każda	ze	Stron	ma	prawo	do	zmiany	reprezentujących	 ją	osób,	wchodzących	
w	skład	struktury	organizacyjnej,	za	pisemnym	powiadomieniem	drugiej	Strony,	przy	czym	zmiana	na	stanowisku	
Koordynatora	 Przedsięwzięcia	 może	 być	 dokonana	 jedynie	 za	 zgodą	 Województwa	 wyrażoną	 na	 piśmie	
pod	rygorem	 nieważności,	 z	 tym	 zastrzeżeniem,	 że	 Województwo	 nie	 odmówi	 takiej	 zgody	 bez	 ważnych	
i	uzasadnionych	przyczyn.	Zmiana	obowiązuje	po	okresie	5	(pięciu)	Dni	Roboczych	od	doręczenia	powiadomienia	
o	takiej	 zmianie.	 Wszelkie	 czynności	 wykonane	 przez	 osobę	 pełniącą	 funkcję	 Koordynatora	 Przedsięwzięcia	
w	granicach	 kompetencji	 określonych	 Umową,	 przed	 dokonaniem	 powiadomienia,	 o	 którym	 mowa	 w	 zdaniu	
poprzedzającym,	uważa	się	za	skuteczne.	

5. W	 przypadkach	 nagłych,	 takich	 jak	 śmierć,	 choroby,	 wypadki,	 zwolnienie	 dyscyplinarne,	 uniemożliwiającym	
osobom,	wchodzącym	w	skład	struktury	organizacyjnej	wykonywanie	ich	dotychczasowych	obowiązków,	Strony	
za	dopuszczalne	uznają	 skrócenie	powyższego	 terminu.	 Jednakże	powiadomienie	o	 zmianie	 takich	osób	będzie	
w	każdym	 wypadku	 doręczone	 na	 piśmie	 drugiej	 Stronie	 przed	 chwilą	 rozpoczęcia	 wykonywania	 obowiązków	
przez	 nową	 osobę.	 Wszelkie	 czynności	 wykonane	 przez	 dotychczasową	 osobę	 w	 granicach	 kompetencji	
określonych	Umową,	uważa	się	za	skuteczne.	

§	20. Komitet	Zarządzający	

1. Strony	 powołują	 Komitet	 Zarządzający,	 uprawniony	 do	 podejmowania	 najważniejszych	merytorycznych	 decyzji	
związanych	z	wykonywaniem	Umowy,	w	tym	również	do	rozstrzygania	sporów	przekazanych	przez	Koordynatora	
Przedsięwzięcia	 oraz	 Kierownika	 Przedsięwzięcia.	 Komitet	 Zarządzający	 uprawniony	 jest	 w	szczególności	
do	podejmowania	decyzji	o	Odbiorze	Końcowym	Sieci.		

2. W	Fazie	Budowy	Komitet	Zarządzający	składa	się	z	członków	delegowanych	w	połowie	przez	Województwo	oraz	
Inżyniera	Kontraktu	 i	w	połowie	przez	Partnera.	W	Fazie	Eksploatacji	Komitet	Zarządzający	 składa	 się	 z	 równej	
liczby	 członków	 delegowanych	 przez	 Województwo	 oraz	 Partnera.	 Szczegółową	 liczbę	 członków	 Komitetu	
Zarządzającego	 i	 jego	 skład	 osobowy	 Strony	 określą	 niezwłocznie	 po	 podpisaniu	 Umowy,	 nie	 później	 jednak	
niż	ciągu	7	(siedmiu)	dni	od	podpisania	niniejszej	Umowy.	

3. Wybór	Przewodniczącego	Komitetu	Zarządzającego	dokonywany	będzie	przez	Województwo.		

4. W	 posiedzeniach	 Komitetu	 Zarządzającego	 uczestniczyć	 będą	 członkowie	 Komitetu	 Zarządzającego	
oraz	w	charakterze	doradczym,	bez	prawa	głosu,	inne	osoby	zaproszone	przez	Komitet	Zarządzający.	
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5. Komitet	 Zarządzający	 podejmuje	 decyzje	 w	 drodze	 głosowania	 przy	 obecności	 co	 najmniej	 połowy	 członków	
Komitetu	 Zarządzającego	 z	 każdej	 ze	 Stron;	 w	przypadku	 równej	 liczby	 głosów	 i	 braku	 możliwości	 uzyskania	
wspólnego	stanowiska	decydujący	głos	ma	przewodniczący	Komitetu	Zarządzającego.		

6. W	głosowaniach	 dotyczących	Odbioru	 Końcowego	 Sieci	 nie	 biorą	 udziału	 członkowie	 Komitetu	 Zarządzającego	
ze	strony	Partnera.	

7. Posiedzenia	Komitetu	Zarządzającego	zwołuje	przewodniczący	Komitetu	Zarządzającego	lub	jego	zastępca.		

8. Posiedzenia	Komitetu	 Zarządzającego	będą	odbywały	 się	przynajmniej	 raz	w	miesiącu.	Dokładną	datę	 każdego	
posiedzenia,	 jego	 miejsce	 oraz	 wstępną	 agendę	 posiedzenia	 określać	 będzie	 przewodniczący	 Komitetu	
Zarządzającego	lub	jego	zastępca	w	informacji	przysłanej	członkom	Komitetu	Zarządzającego	w	sposób	ustalony	
przez	Komitet	 Zarządzający.	Członkowie	Komitetu	 Zarządzającego,	Kierownik	Przedsięwzięcia	oraz	Koordynator	
Przedsięwzięcia	 mogą	 kierować	 do	 przewodniczącego	 Komitetu	 Zarządzającego	 sugestie	 dotyczące	 zwołania	
posiedzenia	Komitetu	Zarządzającego.		

9. Strony	mogą	dokonać	zmiany	składu	Komitetu	Zarządzającego	zgodnie	z	postanowieniami	§	19	powyżej.		

§	21. Grupy	Robocze	

1. Strony,	 w	 terminie	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 dnia	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy	 utworzą	 Grupy	 Robocze	 uprawnione	
do	podejmowania,	w	ramach	kompetencji	określonych	w	ust.	2	poniżej,	bieżących	decyzji	związanych	z	realizacją	
poszczególnych	 prac	w	 ramach	 Przedsięwzięcia	 oraz	 odpowiedzialne	 za	 bieżący	 przepływ	 informacji	 pomiędzy	
Stronami.		

2. Poszczególne	Grupy	Robocze	uprawnione	będą	w	szczególności	do:	

a) opracowania	procedur	współpracy	pomiędzy	Województwem,	Inżynierem	Kontraktu	oraz	Partnerem,	

b) koordynacji	 współpracy	Województwa,	 Inżyniera	 Kontraktu	 oraz	 Partnera	 w	 danym	 obszarze	 związanym	
z	realizacją	Przedsięwzięcia,		

c) gromadzenia,	wymiany	oraz	analizy	informacji	dotyczących	realizacji	Przedsięwzięcia,	

d) reagowania	na	powstałe	ryzyka	i	problemy	związane	z	realizacją	Przedsięwzięcia,	

e) wypracowywanie	wspólnych	rekomendacji,	standardów	i	procedur	oraz	formułowanie	wniosków	i	zaleceń	
dotyczących	wdrażania	Przedsięwzięcia,	

f) opiniowania	 propozycji	 zmian	 w	 Harmonogramie	 Szczegółowym	 oraz	 zmian	 innych	 wcześniej	
zatwierdzonych	i	odebranych	przez	Województwo	rezultatów	prac.	

§	22. 	Koordynatorzy	i	Kierownicy	Przedsięwzięcia	

1. Osoby	 wyznaczone	 na	 Koordynatora	 Przedsięwzięcia	 oraz	 Kierownika	 Przedsięwzięcia	 wraz	 z	 ich	 danymi	
kontaktowymi	zawiera	§	51	Umowy.		

2. Koordynator	 Przedsięwzięcia	 oraz	 Kierownik	 Przedsięwzięcia	 uprawnieni	 są	 do	 bieżącego	 koordynowania	
realizacji	 Umowy	 oraz	 podejmowania	 merytorycznych	 decyzji	 dotyczących	 Przedsięwzięcia	 w	 przypadkach	
wyraźnie	wskazanych	w	Umowie.		

§	23. 	Personel	i	Personel	Kluczowy	

1. Partner	oddeleguje	do	wykonania	Umowy	odpowiedni	personel,	w	tym	Personel	Kluczowy.	
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2. Partner	gwarantuje,	że	wszyscy	członkowie	 jego	personelu,	realizujący	prace	w	ramach	Umowy,	będą	posiadali	
umiejętności	 i	doświadczenie	odpowiednie	do	zakresu	czynności	powierzanych	tym	osobom	oraz	będą	spełniali	
wymagania	specjalistyczne	w	związku	z	wykonywaniem	powierzonych	im	zadań.		

3. Partner	ponosi	odpowiedzialność	za	wszelkie	działania	lub	zaniechania	własnego	personelu	jak	za	swoje	własne	
działania	lub	zaniechania.	

4. Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 realizacji	 Umowy	 przy	 udziale	 osób	 posiadających	 kompetencje	 i	doświadczenie	
wymagane	 przez	 Województwo	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 których	 dysponowaniem	 Partner	 wykazał	 się	
we	wniosku	o	dopuszczenie	do	dialogu	konkurencyjnego	złożonym	przez	Partnera	w	postępowaniu	zakończonym	
zawarciem	niniejszej	Umowy.		

5. Lista	 osób	 stanowiących	 Personel	 Kluczowy	 Partnera	 wskazana	 jest	 w	 Załączniku	 nr	 3	 do	 Umowy.	 W	 miarę	
możliwości	Partner	dołoży	starań,	aby	w	skład	Personelu	Kluczowego	wchodziły	osoby	wskazane	we	wniosku	o	
dopuszczenie	 do	 udziału	 w	 postępowaniu	 bądź	 Ofercie	 Partnera	 jako	 osoby,	 którymi	 dysponuje	 Partner	 na	
potrzeby	 realizacji	 niniejszej	 Umowy.	 Jeżeli	 jednak	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	 Partnera	 członkiem	 Personelu	
Kluczowego	 nie	 może	 być	 osoba	 wskazana	 przez	 Partnera	 we	 wniosku	 o	 dopuszczenie	 do	 udziału	 w	
postępowaniu	bądź	Ofercie,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	wskazania	 jako	 członka	Personelu	Kluczowego	osobę	
posiadającą	kwalifikacje	i	doświadczenie,	co	najmniej	równorzędne	w	stosunku	do	osoby,	którą	zastępuje.		

6. Partner	zobowiązuje	się,	że	skład	osobowy	Personelu	Kluczowego	wskazanego	w	Załączniku	nr	3	nie	będzie	ulegał	
zmianom	 bez	 uprzedniej	 pisemnej	 zgody	 Województwa,	 udzielenia	 której	 Województwo	 nie	 odmówi	
bezzasadnie.		

7. Zmiana	 którejkolwiek	 z	 osób	 z	 członków	 Personelu	 Kluczowego	 na	 inną	 osobę	 może	 nastąpić	 wyłącznie	
za	pisemną	zgodą	Województwa,	a	nowa	osoba	wskazana	przez	Partnera	na	członka	Personelu	Kluczowego	musi	
posiadać	kwalifikacje	 i	doświadczenie,	co	najmniej	równorzędne	w	stosunku	do	osoby,	którą	zastępuje.	Zmiana	
ww.	osoby	nie	stanowi	zmiany	Umowy,	ale	wymaga	formy	pisemnej.	

8. Partner	 zobowiązany	 jest	 z	 własnej	 inicjatywy	 proponować	 zastępstwo	 osób	 wskazanych	 w	 Załączniku	 nr	 3	
do	Umowy	 w	 szczególności	 w	 przypadku:	 śmierci,	 choroby	 lub	 wypadku	 którejkolwiek	 z	 ww.	 osób	 oraz	
w	przypadku,	 gdy	 konieczne	 jest	 zastąpienie	 ww.	 osób	 z	 innych	 przyczyn	 niż	 wyżej	 wymienione,	 które	 nie	
są	zależne	od	Partnera.		

9. Województwo	może	wystąpić	z	uzasadnionym	wnioskiem	na	piśmie	o	zmianę	któregokolwiek	członka	Personelu	
Kluczowego,	wskazanego	w	 Załączniku	 nr	 3	 do	Umowy,	 jeżeli	 osoba	 taka	w	 nienależyty	 sposób	wywiązuje	 się	
z	obowiązków	wynikających	z	Umowy.		

10. W	 każdym	 przypadku	 dokonania	 zmiany	 składu	 personelu	 Partnera,	 w	 tym	 zmiany	 członka	 Personelu	
Kluczowego,	 koszty	 ewentualnego	 przeszkolenia	 nowego	 członka	 personelu	 Partnera	 obciążają	 wyłącznie	
Partnera.		

11. Zmiana	 składu	 personelu	 Partnera	 nie	 będzie	 powodować	 zmiany	 wysokości	 wynagrodzenia	 przysługującego	
Partnerowi	 z	 tytułu	 realizacji	 Umowy,	 ani	 zmiany	 terminów	 oraz	 tempa	 wykonania	 poszczególnych	
prac	określonych	w	Harmonogramie.	

Rozdział	9 FAZA	BUDOWY	SIECI	

§	24. Przedmiot	Fazy	Budowy	

1. Partner	 zapewnia	 i	 gwarantuje,	 że	 posiada	 wszelkie	 wiadomości	 i	 doświadczenie	 w	 realizacji	 projektów	
podobnych	do	Przedsięwzięcia,	a	niezbędne	dla	oceny	ryzyka,	stopnia	trudności	i	innych	okoliczności	dotyczących	
Terenu	Budowy	oraz	Obiektu,	które	mają	lub	mogłyby	mieć	wpływ	na	koszt	realizacji	Przedsięwzięcia	w	zakresie	
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budowy	i	realizacji	Sieci	oraz	czas	realizacji	Fazy	Budowy,	a	także	możliwość	realizacji	Przedsięwzięcia	w	zakresie	
budowy	 i	 realizacji	 Sieci	bez	ponoszenia	 jakichkolwiek	dodatkowych	kosztów	 lub	wykonania	 jakichkolwiek	prac	
nieuwzględnionych	 przy	 kalkulacji	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci.	 Ponadto	 Partner	 oświadcza,	 iż	 dołożył	
wszelkiej	 staranności,	 z	 uwzględnieniem	 zawodowego	 charakteru	 prowadzonej	 przez	 niego	 działalności	
oraz	doświadczenia	 zdobytego	 przy	 realizacji	 projektów	 podobnych	 do	 niniejszego	 Przedsięwzięcia,	
dla	wykluczenia	występowania	nieprzewidzianych	 lub	nieprzewidywalnych	uwarunkowań	związanych	z	budową	
i	realizacją	 Sieci	 mogących	 mieć	 wpływ	 na	 zapewnienia	 i	 gwarancje	 Partnera	 oraz	 przyjmuje	 na	 siebie	 pełną	
odpowiedzialność	za	ewentualne	skutki	takich	uwarunkowań.	

2. W	 ramach	 niniejszej	 Umowy	 w	 Fazie	 Budowy	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 zgodnego	 z	Harmonogramem	
zaprojektowania	 i	 doprowadzenia	 do	 wybudowania	 oraz	 zrealizowania,	 zgodnie	 ze	 złożoną	 Ofertą	 na	 terenie	
województwa	mazowieckiego	Sieci	w	technologii	światłowodowej	wraz	z	CZS,	spełniającej	wszelkie	wymagania,	
wskaźniki	oraz	wytyczne	opisane	szczegółowo	w	Dokumentacji	Przetargowej,	przy	wykorzystaniu	której	Partner	
będzie	mógł	świadczyć	w	Fazie	Eksploatacji	Podstawowe	Usługi	Hurtowe	oraz	inne	Usługi	na	zasadach	opisanych	
w	niniejszej	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej.		

3. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 wybudowania	 oraz	 zrealizowania	 Sieci	 zgodnie	 ze	 złożoną	 Ofertą.	 Za	 wykonanie	
powyższego	zobowiązania	będzie	w	szczególności	uznane	wybudowanie	Sieci,	które	zachowa	wskazane	w	Ofercie	
ilościowe	określenie	w	procentach	realizacji	Sieci	w	danym	Wariancie.	Za	równoważne	zachowaniu	 ilościowego	
wskazania,	 o	 którym	mowa	w	 zdaniu	 powyżej	 uznane	 będzie	 również	 dokonanie	 takiej	 zmiany	 procentowego	
udziału	technologii	realizacji	Sieci	z	określonego	w	Ofercie	Wariantu	inny	Wariant	w	przypadku,	w	którym	nastąpi	
zmiana	 udziału	 procentowego	 na	 Wariant	 o	 wyższej	 wadze	 zgodnie	 z	 wagami	 Wariantów	 przyjętymi	
dla	kryteriów	oceny	ofert	w	postępowaniu,	w	wyniku	którego	zawarta	została	niniejsza	Umowa.	

4. W	 ramach	 realizacji	 zadania	 polegającego	 na	wytworzeniu	 kompletnego	 dzieła,	 jakim	ma	 być,	 pełna	 i	 zgodna	
z	Dokumentacją	 Przetargową	oraz	 pozostałą	Dokumentacją	wytworzoną	w	 trakcie	 realizacji	Umowy,	 Sieć	wraz	
z	adaptacją	 i	 wyposażeniem	 udostępnionych	 przez	 Województwo	 budynków	 i	 pomieszczeń	 na	 potrzeby	
utworzenia	CZS,	Partner	zobowiązany	będzie	w	zakresie	zgodnym	ze	złożoną	przez	siebie	Ofertą,	w	szczególności	
do:	

a) zaprojektowania	 i	 budowy	 Infrastruktury	 zgodnie	 z	 dopuszczalnymi	 Wariantami,	 z	 możliwością	
wykorzystania	 istniejącej	 infrastruktury	 technicznej	 i	 realizacji	 Sieci	 z	 wykorzystaniem	 Wariantów	
Alternatywnych,	w	tym	pozyskania	aktualnych	map	niezbędnych	do	prawidłowego	zaprojektowania	Sieci,		

b) wybudowania	Sieci	lub	jej	elementów	jako	Obiektu	według	Dokumentacji	Przetargowej	oraz	Dokumentacji	
Projektowej,	

c) adaptacji	 oraz	 wyposażenia	 CZS	 obejmującego	 pomieszczenia	 /	 budynki	 wskazane	 w	 Dokumentacji	
Przetargowej,	zgodnie	ze	szczegółowymi	wytycznymi	zawartymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

d) przeprowadzenia	wszelkich	niezbędnych	prac	 i	pozyskania	Dokumentów,	 jak	 również	poniesienia	kosztów	
tych	 prac	 związanych	 z	 usunięciem	 lub	zabezpieczeniem	 kolizji	 budowanych	 kanalizacji	 kablowych	
z	infrastrukturą	 (podziemną	 i	 naziemną)	 innych	 operatorów	 lub	 gestorów	 sieci,	 która	 została	 ujawniona	
w	odpowiedniej	dokumentacji,	

e) przeprowadzania	wszelkich	 prac	 i	 oraz	 o	 ile	 zostało	 do	 zadeklarowane	 przez	 Partnera	w	Ofercie	 (Partner	
zadeklarowała	przejęcie	na	siebie	ryzyka	w	tym	zakresie)	również	poniesienia	wszelkich	kosztów	tych	prac	
związanych	 z	 usunięciem	 lub	 zabezpieczeniem	 kolizji	 budowanych	 kanalizacji	 kablowych	 z	 infrastrukturą	
(podziemną	 i	 naziemną)	 innych	 operatorów	 lub	 gestorów	 sieci,	 w	 przypadku,	 w	 którym	 prace	 dotyczą	
infrastruktury	 podziemnej	 i	 naziemnej,	 która	 nie	 była	 ujęta	 w	 żadnej	 publicznie	 dostępnej	 ewidencji,	
ani	uwidoczniona	na	odpowiednich	mapach.	
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f) wykonywania	 wszelkich	 prac	 dodatkowych	 niezbędnych	 do	 wybudowania	 Sieci	 zgodnie	 z	 Dokumentacją	
Przetargową,	 wszelkimi	 projektami	 budowlanymi	 składającymi	 się	 na	 Dokumentację	 Projektową,	
a	w	szczególności	wycinki	drzew,	krzewów,	nasadzeń,	wytyczeń	geodezyjnych,	 inwentaryzacji	geodezyjnej,	
rozbiórki	nawierzchni,	wykopów,	zasypek,	zagęszczeń	gruntu,	odtworzeń	nawierzchni,	odtworzeń	terenów	
zielonych,	itp.,	

g) uzyskania,	 jeżeli	 będzie	 to	 niezbędne	 dla	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 decyzji	 o	 lokalizacji	 regionalnej	 sieci	
szerokopasmowej	dla	Sieci,	

h) uzyskania,	 jeżeli	 będzie	 to	 niezbędne	 dla	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 ostatecznej	 decyzji	 o	 pozwoleniu	
na	budowę	 Infrastruktury	 dla	 części	 lub	 całości	 obszaru	 ,	 która	 nie	 stanowi	 infrastruktury	 istniejącej	 i	
wymaga	wybudowania	zgodnie	z	Umową	oraz	Dokumentacją	Przetargową,	a	ze	względu	na	rodzaj	obiektu	
budowlanego	 lub	 rodzaj	 robót	 budowlanych	 jest	 pozwolenie	 takie	 jest	 wymagane,	 albo	 innego	 niż	
pozwolenie	 na	 budowę	 zezwolenia	 lub	 zgłoszenia	 umożliwiającego	 rozpoczęcie	 i	prowadzenie	 robót	
budowlanych,		

i) pozyskania	praw	do	dysponowania	nieruchomościami	na	cele	realizacji	Przedsięwzięcia	oraz	budowy	Sieci,	
a	w	 tym	 dokonania	 wszelkich	 wymaganych	 przepisami	 prawa	 zgłoszeń,	 lub	 pozyskania	 wymaganych	
przepisami	 prawa	 opinii,	 uzgodnień,	 pozwoleń,	 zezwoleń	 lub	 innych	 decyzji,	 w	 tym	 administracyjnych,	
środowiskowych,	 lokalizacyjnych	 lub	 budowlanych	 niezbędnych	 do	 budowy	 Sieci	 oraz	 realizacji	
Przedsięwzięcia,		

j) realizacji	punktów	styku	z	innymi	sieciami,		

k) dostawy	 kabli	 światłowodowych	wraz	 z	 osprzętem,	 ułożenie/zaciągnięcie/montaż	 kabli	 światłowodowych	
w	rurociągach	kablowych	i	zakończenie	kabli	na	przełącznicach	w	węzłach	lub	CZS,	

l) dostawy	 Infrastruktury	 Aktywnej	 niezbędnej	 do	 prawidłowego	 działania	 Sieci	 zgodnie	 z	 założeniami	
i	wytycznymi	zawartymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,	w	tym	w	złożonej	przez	Partnera	Ofercie,	

m) wykonania	 Węzłów	 Szkieletowych	 (kontenerów	 zewnętrznych	 lub	 adaptacji	 pomieszczeń)	
wraz	z	wyposażeniem,	zgodnie	z	wymogami	opisanymi	w	Dokumentacji,		

n) wykonania	Węzłów	Dystrybucyjnych	 (szaf	 zewnętrznych	 lub	pomieszczeń)	wraz	 z	wyposażeniem,	 zgodnie	
z	wymogami	opisanymi	w	Dokumentacji,		

o) naprawy	szkód	powstałych	w	trakcie	budowy	Sieci,	

p) wykonania	 Dokumentacji	 Powykonawczej,	 jak	 również	 wydania	 opisów	 i	 wskazówek	 użytkowania,	
utrzymywania	i	konserwacji	urządzeń	składających	się	na	Sieć,	a	w	szczególności	Infrastruktury	Aktywnej,	

q) wykonania	wszelkich	działań	mających	na	celu	zabezpieczenie	Terenu	Budowy	i	działek	sąsiednich	włącznie	
z	działaniami	koniecznymi	do	zabezpieczenia	i	utrzymania	ruchu	na	budowie,	koniecznymi	blokadami	dróg,	
ustawieniem	 tablic	 informacyjnych	 i	 oświetlenia,	 uzyskania	 wszelkich	 ewentualnie	 koniecznych	 zezwoleń	
na	korzystanie	z	dróg	publicznych,	jak	również	przejęcia	związanych	z	tym	kosztów,	

r) przeprowadzenia	 wszelkich	 wymaganych	 obowiązującymi	 przepisami	 odbiorów	 i	 kontroli	 przez	 właściwe	
urzędy	i	organy	administracji,	rzeczoznawców	i	wymagany	dozór	techniczny	oraz	zlecenie	przeprowadzenia	
wszelkich	koniecznych	atestów	materiałowych,	łącznie	z	pokryciem	kosztów	z	tym	związanych,	

s) przejęcia	obowiązku	 zabezpieczenia	 komunikacji,	 sprzątania	 i	 posypywania	Terenu	Budowy	 i	 graniczących	
z	nim	 publicznych	 dróg	 i	 ulic,	 na	 czas	 trwania	 budowy,	 oraz	 usunięcia	 i	 utylizacji	 na	 swój	 koszt	 odpadów	
oraz	zbędnych	materiałów	z	demontażu	zgodnie	z	odpowiednimi	przepisami	o	odpadach,	

t) zabezpieczenia	wszelkich	wykonanych	świadczeń	aż	do	Odbioru	danej	budowy,	także	w	czasie	ewentualnej	
przerwy	w	pracach	budowlanych,	w	tym	wynikłej	z	przyczyn	Siły	Wyższej,	
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u) ubezpieczenia	Terenu	Budowy	oraz	wszelkich	urządzeń	 i	materiałów	 znajdujących	 się	na	Terenie	Budowy	
w	zakresie	i	na	warunkach	opisanych	w	Umowie	oraz	OPZ,	

v) przeniesienia	 na	Województwo	majątkowych	 praw	 autorskich	 do	 rezultatów	 prac	wytworzonych	w	 Fazie	
Budowy	oraz	udzielania	licencji	w	zakresie	oraz	na	zasadach	opisanych	w	Rozdziale	15	Umowy,	

w) przygotowania	 Sieci	 w	 sposób	 umożliwiający	 świadczenie	 z	 jej	 wykorzystaniem	 Usług	 Hurtowych	
oraz	innych	Usług	jakie	mają	być	świadczone	przez	Partnera	z	wykorzystaniem	Sieci.		

5. Przez	czas	trwania	Fazy	Budowy	Partner	zobowiązany	jest	do	przedstawiania	Inżynierowi	Kontraktu	lub	innemu	
podmiotowi	 wskazanemu	 przez	 Województwo	 miesięcznych	 raportów	 zawierających	 informacje	 o	 postępie	
i	stanie	 realizacji	 przez	 Partnera	 prac,	 przewidzianych	 w	 Harmonogramie	 Ramowym	 i	 Szczegółowym	
sporządzonych	zgodnie	z	postanowieniami§	31	ust.	7	Umowy.	

6. Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 wykonywania	 wszelkich	 obowiązków	 na	 etapie	 Fazy	 Budowy	 zgodnie	
z	obowiązującymi	 przepisami	 i	 uregulowaniami	 prawnymi,	 w	 szczególności	 stosowanymi	 do	 prac	 budowlano-
instalacyjnych,	 związanych	 z	 budową	 lub	 eksploatacją	 Sieci	 oraz	 wszelkimi	 innymi	 przepisami	 i	 normami	
dotyczącymi	 prowadzenia	 robót	 budowlano-instalacyjnych	 oraz	 zasadami	 BHP	 i	 ppoż.	 na	 Terenie	 Budowy	
i	w	rejonach	wykonywanych	prac	oraz	przepisami	dotyczącymi	świadczenia	Usług	z	wykorzystaniem	Sieci.		

7. Partner	ponosi	pełną	odpowiedzialność	za	prawidłowe	prowadzenie	i	nadzorowanie	wszelkich	prac	budowlanych	
jakie	wykonywane	są	w	toku	Fazy	Budowlanej,	w	tym	również	ponosi	pełną	odpowiedzialność	za	bezpieczeństwo	
i	 przestrzeganie	 przepisów	 i	 obowiązujących	 uregulowań	 prawnych,	 w	 tym	 stosowanych	 do	 prac	 budowlano-
instalacyjnych	oraz	zasad	BHP	i	ppoż.	na	Terenie	Budowy	i	w	rejonach	wykonywanych	prac.		

8. Wybudowana	 oraz	 zrealizowana	 w	 ramach	 Fazy	 Budowy	 Sieć	 musi	 być	 zaprojektowania	 przez	 Partnera	
i	wybudowana/zrealizowana	 w	 sposób	 umożliwiający	 świadczenie	 z	 jej	 wykorzystaniem	 co	 najmniej	
Podstawowych	Usług	Hurtowych	jak	również	wszelkich	 innych	Usług	zgodnych	z	celem	Przedsięwzięcia	zgodnie	
z	wytycznymi	oraz	wymaganiami	wskazanymi	w	Dokumentacji	Przetargowej	oraz	Wymaganiami	Prawnymi	IDM.	

9. Wybudowana	 oraz	 zrealizowana	 w	 ramach	 Fazy	 Budowy	 Sieć	 musi	 być	 zaprojektowania	 przez	 Partnera	
i	wybudowana/zrealizowana	 w	 sposób	 pozwalający	 na	 osiągnięcie	 wszystkich	 wskaźników	 opisanych	
w	Dokumentacji	Przetargowej	oraz	Wymaganiach	Prawnych	IDM.		

§	25. Dokumentacja	Projektowa	w	Fazie	Budowy	

1. W	 ramach	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 w	 Fazie	 Budowy,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 sporządzania	 w	 terminie	
wskazanym	 w	 Harmonogramie	 zgodnych	 z	 Dokumentacją	 Przetargową	 dokumentów	 składających	 się	
na	Dokumentacją	Projektową	Dokumentacja	Projektowa	Sieci	 będzie	pozwalała	na	wybudowanie	 Sieci	 zgodnej	
z	wymaganiami,	 wytycznymi	 oraz	 wskaźnikami	 zawartymi	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 a	w	szczególności	
w	Ofercie	złożonej	przez	Partnera.		

2. Dokumentacja	 Projektowa	 musi	 zapewniać	 zgodność	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 z	 celami	 Przedsięwzięcia,	
Dokumentacją	 Przetargową,	 Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 odpowiednimi	 przepisami	 prawa	 oraz	 powinna	
uwzględniać	 wykonanie	 czynności	 skutkujących	 pozyskaniem	 pozwolenia	 na	 budowę	 lub	 gdy	 pozwolenie	
takie	nie	 jest	 wymagane,	 uwzględniać	 pozyskanie	 odpowiednich	 dokumentów	 niezbędnych	 do	 prowadzenia	
prac	budowlanych	i	realizacji	Przedsięwzięcia.	

3. W	ramach	przygotowywania	Dokumentacji	Projektowej	Partner	zobowiązany	jest	do:	

a) zaprojektowania	 kanalizacji	 kablowej	 oraz	 lokalizacji	 poszczególnych	 Węzłów	 zgodnie	 z	 wytycznymi	
oraz	wymaganiami	zawartymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,	
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b) uwzględnienia	w	Dokumentacji	Projektowej	wszelkich	wymagań	dotyczących	materiałów	i	elementów	Sieci	
wskazanych	w	dokumentacji	przetargowej,	

c) wyznaczenia	 tras	 kanalizacji	 kablowej	w	 taki	 sposób,	 aby	umożliwić	 realizację	połączeń	 światłowodowych	
między	zaprojektowanymi	Węzłami,	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	Dokumentacji	Przetargowej,	

d) lokalizowania	 Węzłów	 zgodnie	 z	 zasadami	 otwartości	 i	 neutralności	 technologicznej,	 tak,	 aby	 umożliwić	
swobodny	dostęp	 innych	operatorów	 telekomunikacyjnych	do	wybudowanej	 Sieci,	w	 szczególności	w	 ten	
sposób	 aby	 Węzły	 Dystrybucyjne	 i	 Węzły	 Szkieletowe	 zostały	 usytuowane	 na	 nieruchomościach	
stanowiących	 własność	 publiczną,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 zawartymi	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	
przy	czym	 Partner	 ma	 swobodę	 w	 wyborze	 lokalizacji	 Węzłów	 Dystrybucyjnych	 i	 Węzłów	 Szkieletowych	
w	zakresie	dozwolonym	w	OPZ,	

e) dokonania	 analizy	 możliwości	 lokalizacji	 węzłów	 NGA	 w	 wyznaczonych	 miejscowościach	
wraz	z	przedstawieniem	 metodyki	 lokalizacji	 węzłów	 NGA	 zgodnej	 z	 Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 przy	
czym	 metodyka	 taka	 oraz	 lista	 planowanych	 węzłów	 NGA	 podlega	 akceptacji	 przez	 Województwo	 na	
zasadach	opisanych	w	OPZ.	

4. W	 zakresie	 oraz	 na	 warunkach	 dopuszczonych	 przez	 Dokumentację	 Przetargową,	 Dokumentacja	 Projektowa	
może	 zakładać	wykorzystanie	 infrastruktury	własnej	 Partnera	 oraz	 infrastruktury	 obcej	w	zakresie	 niezbędnym	
do	osiągnięcia	celów	Przedsięwzięcia,	przy	uwzględnieniu	zobowiązań	Partnera	zawartych	w	Ofercie,	przy	czym	
wykorzystanie	 infrastruktury	 obcej	 lub	 własnej	 Partnera	 dotyczyć	 może	 wyłącznie	 infrastruktury	 faktycznie	
istniejącej	 w	 dniu	 zawarcia	 Umowy,	 bądź,	 której	 wybudowanie	 zostało	 w	 tym	 dniu	 ujęte	 w	 odpowiedniej	
ewidencji	 prowadzonej	 przez	 Prezesa	 UKE	 (przykładowo	 takiej	 jak	 mapa	 infrastruktury	 telekomunikacyjnej	
powstała	w	ramach	Systemu	Informacyjnego	o	Infrastrukturze	Szerokopasmowej	SIIS),	bądź	inny	właściwy	organ	
publiczny,	 a	 w	 odniesieniu	 do	 infrastruktury	 własnej	 Partnera	 dopuszczalne	 jest	 wyłącznie	 przeniesienie	
jej	własności	na	Województwo.	

5. W	 celu	 zastosowania	 rozwiązania	 z	 wykorzystaniem	 istniejącej	 infrastruktury	 Partner	 przed	 opracowaniem	
odpowiedniej	części	Dokumentacji	Projektowej	przedstawi	do	akceptacji	Inżynierowi	Kontraktu:	

a) przebieg	Sieci	dla	danej	Relacji	z	zaznaczeniem	lokalizacji	zastosowania	rozwiązania	oraz	jego	rodzaju,	

b) określenie,	czy	rozwiązanie	polega	na	nabyciu	własności	czy	na	IRU.	

6. Inżynier	 Kontraktu	 działający	 w	 imieniu	 Województwa	 oceni	 jakość	 zaproponowanych	 w	Dokumentacji	
Projektowej	 rozwiązań	 technicznych,	 ich	 zgodność	 z	 przyjętymi	 przez	Województwo	 założeniami	 technicznymi	
przewidzianymi	 w	 ramach	 Wariantów	 opisanych	 w	 OPZ	 oraz	 kompletność	 dokumentacji.	 Po	 zakończeniu	
procedury	 weryfikacji	 Dokumentacji	 Projektowej	 Inżynier	 Kontraktu	 działający	 w	 imieniu	 Województwa	
na	zasadach	 opisanych	w	 niniejszej	 Umowie	 oraz	w	OPZ	 dokona	Odbioru	 poszczególnych	 części	 Dokumentacji	
Projektowej.	

7. W	 ramach	 prowadzonych	 prac	 projektowych	 związanych	 z	 przygotowaniem	 Dokumentacji	 Projektowej	 przed	
rozpoczęciem	prac	budowlanych	Partner,	zobowiązany	jest	do:	

a) inwentaryzacji	 pomieszczeń,	 którymi	 dysponują	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 w	 miejscach	
planowanych	 Węzłów	 a	 które	 mogą	 być	 wykorzystane	 na	 potrzeby	 Sieci,	 celem	 wyboru	 optymalnej	
lokalizacji	Węzłów	ze	względu	na	ich	potrzeby	techniczne	i	kształt	Sieci,	

b) uzgodnienia	i	zaprojektowania	sposobu	realizacji	Węzłów	Szkieletowych,	

c) opracowania	lub	uzyskania	odpowiednich	map	do	celów	opiniodawczych	i	projektowych,	

d) uzgodnienia	z	Województwem	i	zaprojektowania	przebiegu	tras	kablowych	oraz	kabli	światłowodowych,	
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e) opracowania	 wniosków	 o	 uzyskanie	 niezbędnych	 decyzji	 i	 pozwoleń,	 które	 są	 konieczne	 do	 zgodnego	
z	prawem	wybudowania	Sieci,	

f) opracowania	projektów	budowlanych	oraz	opracowania	projektów	wykonawczych	dla	robót	budowlanych	
planowanych	w	ramach	budowy	Sieci	zgodnych	z	obowiązującymi	przepisami	prawa,	

g) przeprowadzenia	 uzgodnień	branżowych,	 uzyskania	 opinii,	 postanowień	 i	 decyzji	 administracyjnych	 	 bądź	
odpowiednich	 zgłoszeń	 umożliwiających	 rozpoczęcie	 robót	 budowlanych	 potrzebnych	 do	 budowy	 Sieci	
zgodnie	z	Dokumentacją	Przetargową,		

h) opracowania	 niezbędnej	 dokumentacji	 projektowej	 (wykonawczej),	 instalacji	 urządzeń	 zabezpieczenia	
technicznego	 takich	 jak:	 SSWiN,	 KD,	 system	 sygnalizacji	 i	 wykrywania	 pożaru,	 podłączenia	 agregatów	
prądotwórczych	 i	zasilania	 awaryjnego	 (np.	 UPS’y,	 siłownie	 telekomunikacyjne)	 do	 sieci	 energetycznej	
oraz	wykonania	 niezbędnych	 prac	 adaptacyjnych	 itp.	 oraz	 przygotowania	 niezbędnej	 dokumentacji	
potrzebnej	do	wykonania	przyłączy	energetycznych,	

i) uzyskania	 warunków	 technicznych	 i	 zaprojektowania	 monitorowania	 przeciwpożarowego	 Obiektu	
oraz	Budynku	 CZS	 poprzez	 jednostkę	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 lub	 jednostkę	 świadczącą	 monitoring	
przeciw	pożarowy,	

j) przedstawienia	 i	 zaprojektowania	 rozwiązania	 sposobów	 monitorowania	 zastosowanych	 systemów	
i	urządzeń	w	ramach	realizacji	Umowy	na	poziomie	CZS.	

8. Kompletna	Dokumentacja	Projektowa	powinna	składać	się	z:		

a) kompletnego,	 uzgodnionego	 z	 Inżynierem	Kontraktu	 lub	Województwem	w	 sposób	 przewidziany	Umową	
i	zatwierdzonego	przez	odpowiednie	organy	projektu	budowlanego	dla	części	Sieci	(jednej	lub	kilku	Relacji),	
która	nie	stanowi	infrastruktury	istniejącej	i	wymaga	wybudowania	zgodnie	z	Umową,	

b) ostatecznej	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	Infrastruktury	dla	części	obszaru	(jednej	lub	kilku	Relacji),	która	
nie	 stanowi	 infrastruktury	 istniejącej	 i	 wymaga	 wybudowania	 zgodnie	 z	 Umową	 oraz	 Dokumentacją	
Przetargową,	a	ze	względu	na	rodzaj	obiektu	budowlanego	lub	rodzaj	robót	budowlanych	pozwolenie	takie	
jest	 wymagane,	 albo	 innego	 niż	 pozwolenie	 na	 budowę	 zezwolenia	 lub	 zgłoszenia	 umożliwiającego	
rozpoczęcie	i	prowadzenie	robót	budowlanych,		

c) kompletnej	i	uzgodnionej	z	Inżynierem	Kontraktu	lub	Kierownikiem	Przedsięwzięcia	w	sposób	przewidziany	
Umową	Dokumentacji	Powykonawczej,	dla	części	obszaru	(jednej	lub	kilku	Relacji),		

d) kompletnych	 warunków	 na	 wykonanie	 przyłączy	 energetycznych	 do	 Węzłów	 wraz	 z	 wymaganymi	
projektami	technicznymi	tych	przyłączy,		

e) innych	decyzji,	uzgodnień	wymaganych	przez	prawo	niezbędnych	dla	prawidłowej	realizacji	Przedsięwzięcia.	

f) umowy	 określające	 prawo	 do	 dysponowania	 nieruchomościami	 oraz	 umowy	 IRU,	 jak	 również	 inne	
dokumenty	 związane	 z	 negocjowaniem	 i	 zawieraniem	 takich	 umów,	 w	 tym	 różnego	 rodzaju	 pisma	 i	
oświadczenia	stron.	

9. Przygotowanie	 Dokumentacji	 Projektowej,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 7	 -	 8	 może	 być	 wykonywane	 etapami	
oraz	odbierane	przez	Inżyniera	Kontraktu	zgodnie	z	Harmonogramem.	

10. Odbiór	 poszczególnych	 części	 Dokumentacji	 Projektowej	 odbywa	 się	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 §	 32	 Umowy	
oraz	w	OPZ.		

11. Elementy	 Sieci,	 w	 tym	 Infrastruktura	 uwzględniona	w	Dokumentacji	 Projektowej	 powinny	 zapewniać	 trwałość	
i	funkcjonalność	 Sieci	 przez	 okres	 przynajmniej	 20	 (dwudziestu)	 lat.	 Zaprojektowana	 sieć	 kanalizacji	 kablowej	
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uwzględniona	w	Dokumentacji	Projektowej	powinna	umożliwiać	instalacje	i	deinstalacje	kabli	światłowodowych	z	
rurociągów	przez	cały	zakładany	okres	eksploatacji	Sieci,	tj.	przez	minimum	20	(dwudziestu)	lat.	

12. Dokumentacja	 Projektowa	 musi	 posiadać	 wszystkie	 prawomocne	 bądź	 ostateczne	 wymagane	 prawem	
uzgodnienia	 i	decyzje	administracyjne	oraz	spełniać	opisane	wymagania	umożliwiające	budowę	Obiektu,	w	tym	
również	 dokumenty	 będące	 podstawą	 do	 wykorzystania	 istniejących	 już	 elementów	 Infrastruktury,	 z	 których	
korzystać	będzie	Sieć.	

13. Dokumentacja	 Powykonawcza	 powinna	 zawierać	 rysunki,	 schematy,	 opisy	 rozwiązań,	 wykaz	 materiałów	
podstawowych,	harmonogramy	robót,	procedury	uruchomienia	poszczególnych	instalacji.	Wszelkie	zmiany	trasy,	
lokalizacji	 Węzłów	 oraz	 technologii	 wykonania	 w	 stosunku	 do	 tych	 z	 odebranej	 przez	 Województwo	
Dokumentacji	Projektowej	oraz	Dokumentacji	Przetargowej	muszą	być	uzgadniane	z	Województwem	na	piśmie	
przed	naniesieniem	ich	do	Dokumentacji	Powykonawczej.		

14. Dokumentacja	 Powykonawcza	 przedstawiona	 na	 etapie	Odbioru	 Rezultatu	 /	 Częściowego	musi	 także	 zawierać	
wszystkie	 protokoły	 odbiorów	 technicznych,	 rezultatu,	 protokoły	 testów	 systemów,	 które	 zostały	 wcześniej	
uruchomione	 wdrożone	 lub	 odebrane,	 a	 także	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne,	 świadectwa	 homologacji	
zastosowanych	materiałów	i	urządzeń,	protokoły	oraz	dokumenty	formalne	tj.	dziennik	budowy	oraz	wymagane	
przez	 Prawo	 Budowlane,	 takie	 jak:	 oświadczenie	 kierownika	 budowy,	 protokoły	 odbiorów	 pasów	 drogowych,	
protokoły	odbiorów	branżowych,	itp.	

15. Dokumentacja	 Projektowa	 oraz	 Dokumentacja	 Powykonawcza	 powinny	 zostać	 dostarczone	 przez	 Partnera	
Inżynierowi	Kontraktu:	

a) w	formie	papierowej	w	6	(sześciu)	egzemplarzach,	

b) w	 formie	 elektronicznej	 zapisanej	 na	 płycie	 CD/DVD	w	 otwartych	 formatach	 plików	 (.dxf,	 .doc,	 .xls,	 .jpg,	
itp.),	 lub	 w	 innym	 formacie	 edytowalnym	 umożliwiającym	 otwarcie	 plików	 przez	 Zamawiającego	
w	programie	Microsoft	Office	bez	strat	zawartości	w	stosunku	do	plików	źródłowych	a	 rysunki	 i	 schematy	
w	wersji	 elektronicznej	 edytowalnej	 umożliwiające	 otwarcie	 plików	 przez	 Województwo	 w	 programie	
AutoCad	(.dxf)	bez	strat	zawartości	w	stosunku	do	plików	źródłowych,	przez	co	należy	rozumieć	zawartość	
warstw	(w	tym	rodzaj,	specyfikę	i	atrybuty	obiektów)	na	rysunkach,	tożsamą	z	wersją	używaną	w	formacie	
źródłowym;	

c) w	formie	elektronicznej	zapisanej	na	płycie	CD/DVD	w	formacie	.pdf.	

16. Z	wyjątkiem	tych	kosztów,	które	na	podstawie	niniejszej	Umowy	ponosi	Województwo	wszelkie	koszty	związane	
ze	 stworzeniem	 Dokumentacji	 Projektowej,	 w	 tym	 koszty	 i	 opłaty	 związane	 z	 uzyskaniem	 odpowiednich	
uzgodnień,	 opinii,	 ekspertyz,	 decyzji	 i	 pozwoleń	 administracyjnych	 ponosi	 w	 całości	 Partner	 w	 ramach	
ryczałtowego	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci.		

§	26. Pozyskanie	niezbędnych	dla	realizacji	Przedsięwzięcia	pozwoleń	/	decyzji	administracyjno-
prawnych	oraz	praw	do	nieruchomości	lub	wykorzystanie	istniejącej	infrastruktury	

1. Na	potrzeby	budowy	Obiektu	celem	zbudowania	oraz	zrealizowania	Sieci	Partner	zobowiązany	jest	do	dokonania	
lub	 pozyskania,	w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	Województwa,	wszelkich	 niezbędnych	 opinii,	 zgłoszeń,	 decyzji,	 pozwoleń	
i	uzgodnień	administracyjnych	jakie	będą	niezbędne	do	budowy	Sieci.	

2. W	 zakresie	 wskazanym	 w	 niniejszej	 Umowie	 Partner	 zobowiązany	 jest	 brać	 aktywny	 udział	 w	 procesie	
pozyskiwania,	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa,	zgłoszeń,	opinii,	decyzji	i	pozwoleń	administracyjnych,	a	także	
do	 terminowego	 odpowiadania	 na	 wszelkie	 zawiadomienia,	 wezwania	 i	 zapytania	 właściwych	 organów	
administracji	 publicznej	 oraz	 dostarczania	 wymaganej	 przez	 właściwy	 organ	 dokumentacji	 niezbędnej	
w	szczególności	do	dokonania	danego	zgłoszenia	lub	pozyskania	danej	decyzji	lub	pozwolenia	administracyjnego.		
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3. W	 przypadku,	 gdy	 procedury	 prowadzone	 przez	 właściwe	 organy	 administracji	 publicznej	 prowadzone	 będą	
w	sposób	przewlekły	 lub	 z	naruszeniem	 terminów	przewidzianych	w	przepisach	prawa	dla	określonych	działań	
organu,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 korzystać	 ze	wszelkich	 przewidzianych	 przepisami	 prawa	 środków	mających	
na	celu	zapobiegnięcie	lub	przeciwdziałanie	przewlekłości	działań	organów	administracji	publicznej.		

4. Inżynier	 Kontraktu	 zapewni	 Partnerowi,	w	 razie	 jego	możliwości	 oraz	wyłącznie	 na	wyraźne	 żądanie	 Partnera,	
pomoc	i	wsparcie	merytoryczne	oraz	organizacyjne	w	procesie	pozyskiwania	opinii,	decyzji,	zgód	oraz	uzgodnień	
administracyjnych,	o	których	mowa	w	ustępach	poprzedzających,	np.	poprzez	udzielenie	Partnerowi	konsultacji,	
udostępnienie	posiadanej	przez	Inżyniera	Kontraktu	dokumentacji.	

5. W	 celu	 realizacji	 bieżących	 uprawnień	 kontrolnych	 Województwa	 oraz	 Inżyniera	 Kontraktu,	 Partner	
przed	każdorazowym	 wystąpieniem	 z	 wnioskiem	 do	 odpowiednich	 organów	 administracji	 publicznej	
dla	uzyskania	 niezbędnych	 zgód,	 pozwoleń	 lub	 decyzji	 związanych	 z	 budową	 i	 realizacją	 Sieci	 zobowiązany	
jest	przekazać	 Inżynierowi	 Kontraktu	 komplet	 Dokumentacji	 niezbędny	 do	 uzyskania	 danej	
zgody/pozwolenia/decyzji	celem	sprawdzenia	technicznego	tak	przedłożonej	Dokumentacji.	

6. Inżynier	 Kontraktu	 dokona	 sprawdzenia	 przedłożonych	 dokumentów,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 5	 powyżej	
w	terminie	 3	 (trzech)	 Dni	 Roboczych	 od	 dnia	 ich	 przekazania	 i	 tak	 zweryfikowaną	 formalnie	 Dokumentację	
przekaże	 Partnerowi	 z	 protokołem	 sprawdzenia,	 który	 może	 zawierać	 ewentualne	 informacje	 o	 wadach,	
zaleceniach	lub	uwagach	odnośnie	przedłożonej	do	sprawdzenia	Dokumentacji.		

7. Do	 momentu	 upływy	 terminy	 wskazanego	 w	 ust.	 6	 powyżej	 Partner	 zobowiązany	 jest	 wstrzymać	 się	
z	występowaniem	na	podstawie	przedłożonej	do	sprawdzenia	Dokumentacji	do	organów	administracji	publicznej	
celem	 uzyskania	 odpowiednich	 uzgodnień/	 pozwoleń	 decyzji.	 Brak	 przekazania	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	
protokołu	 sprawdzenia,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 6	 powyżej	 po	 upływie	 terminu	 wskazanego	 w	 ust.	 6	 powyżej	
nie	wstrzymuje	 Partnera	 z	 występowaniem	 na	 podstawie	 przedłożonej	 do	 sprawdzenia	 Dokumentacji	
do	organów	administracji	publicznej	pomimo	braku	otrzymania	protokołu	sprawdzenia.	

8. W	 przypadku	 stwierdzenia	 wad	 lub	 wskazania	 w	 protokole	 sprawdzenia	 uwag	 i	 zaleceń	 do	 przedłożonej	
Dokumentacji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 5	 powyżej	 Partner	 przed	 wystąpieniem	 na	 podstawie	 przedłożonej	
do	sprawdzenia	Dokumentacji	do	organów	administracji	publicznej	zobowiązany	jest	usunąć	wszystkie	wskazane	
wady	oraz	zastosować	się	do	wskazanych	zaleceń..	Strony	wyraźnie	potwierdzają,	że	sprawdzenie	Dokumentacji,	
o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 5	 -	 8	 powyżej	 stanowi	 wstępną	 weryfikacją	 przedłożonej	 Dokumentacji	 pod	 kątem	
formalnym	i	nie	stanowi	jej	Odbioru.	Uwagi	i	zalecenia	przekazane	przez	Inżyniera	Kontraktu	po	upływie	terminu,	
o	którym	mowa	w	ust.	6	powyżej	Partner	powinien	uwzględnić.	

81	 Jeżeli	Partner	nie	zgadza	się	ze	wskazanymi	przez	Inżyniera	Kontraktu	zaleceniami,	o	których	mowa	w	ust.	5	oraz	
ust.	 8	 powyżej,	 wówczas	 może	 on	 niezwłocznie,	 tj.	 w	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 2	 (dwóch)	 Dni	 Roboczych	
przekazać	 taką	 informację	 (zastrzeżenia)	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 Inżynierowi	 Kontraktu	 wraz	 z	
wyjaśnieniem	 swojego	 stanowiska.	 Po	 otrzymaniu	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 stanowiska	 Partnera,	 o	 którym	
mowa	powyżej,	 Inżynier	Kontraktu	może	podtrzymać	swoje	wiążące	zalecenia	 lub	przychylić	 się	do	stanowiska	
Partnera.	 Jedynie	w	 przypadku	 podtrzymania	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 zaleceń	 skierowanych	 do	 Partnera	 po	
uprzednim	 przekazaniu	 zastrzeżeń	 przez	 Partnera	 w	 terminie	 wskazanym	 powyżej,	 Partner	 nie	 jest	
odpowiedzialny	za	skutki	wynikające	z	zastosowania	się	do	takiego	zalecenia.		

9. Pozyskanie	przez	Partnera	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa	praw	do	nieruchomości	obejmuje	w	szczególności	
działanie	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa	mające	na	celu:	

a) w	 przypadku	 lokalizacji	 Sieci	 w	 pasach	 dróg	 -	 uzyskanie	 od	 właściwych	 zarządców	 dróg	 wymaganych	
prawem	 zezwoleń	 i	 decyzji	 oraz	 zawarcie	 pisemnych	porozumień	 z	zarządcą	 drogi	 uzgadniającego	 zakres,	
warunki	i	termin	zajęcia	terenu	na	czas	realizacji	inwestycji,		
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b) w	przypadku	przejścia	Sieci	przez	grunty	wodne	-	uzyskanie	od	właściwych	zarządców	wymaganych	prawem	
zezwoleń	i	decyzji	oraz	zawarcie	pisemnych	porozumień	z	odpowiednimi	organami,	uzgadniających	zakres,	
warunki	i	termin	zajęcia	terenu	na	czas	realizacji	budowy,	

c) w	 przypadku	 lokalizacji	 Sieci	 na	 nieruchomościach	 należących	 do	 podmiotów	 trzecich	 -	 negocjacje	
warunków	 umów,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 33	 ust.	 3	 Ustawy	 o	 wspieraniu	 rozwoju	 usług	 i	sieci	
telekomunikacyjnych	 określających	 warunki	 korzystania	 z	nieruchomości	 lub	 uzyskanie	 od	 właściwych	
organów	 decyzji	 określających	 sposób	 korzystania	 z	 nieruchomości,	 w	 tym	 decyzji	 o	których	 mowa	
w	art.	124	i	art.	124a	UGN.		

10. W	 terminie	 45	 (czterdziestu	 pięciu)	 dni	 od	 zawarcia	Umowy	 Partner	 przygotuje	 i	 przedstawi	 do	 zatwierdzenia	
Inżynierowi	Kontraktu	wzór	(projekt)	umów	na	uzyskanie	praw	do	nieruchomości	od	podmiotów,	przez	których	
grunty	 przebiegać	 będzie	 Sieć	 według,	 którego	 Partner	 zawierał	 będzie	 takie	 umowy	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	
Województwa	wraz	 z	 określeniem	 ewentualnego	 zakresu	 dozwolonych	 odstępstw	 od	 tego	wzoru	 koniecznych	
z	uwagi	na	obiektywne	okoliczności.	

11. Inżynier	Kontraktu	zatwierdzi	na	piśmie	przedstawiony	 i	uzgodniony	przez	Partnera	wzór	 (projekt)	umowy	oraz	
zakres	dozwolonych	odstępstw	od	treści	wzoru	(projektu)	umowy	w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	przedłożenia	
takiego	wzoru	przez	Partnera	 lub	wprowadzi	swoje	zmiany	określając	tym	samym	akceptowalny	 i	zatwierdzony	
przez	Województwo	wzór	do	 zawierania	umów	na	pozyskanie	praw	do	nieruchomości	pod	budowę	Sieci	wraz	
z	dozwolonym	zakresem	odstępstw	od	tak	zatwierdzonego	wzoru.		

12. Zatwierdzony	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 wzór	 (projekt)	 umów,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 11	 powyżej	 wraz	
z	dozwolonym	zakresem	odstępstw	od	treści	wzoru	(projektu)	takich	umów	określa	zakres	umocowania	Partnera	
do	zawierania	umów,	o	których	mowa	w	ust.	10	powyżej	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa	i	uprawnia	Partnera	
do	zawierania	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa	umów,	w	oparciu	o	zatwierdzone	wzory	(projektu)	umów	oraz	
do	wprowadzania	do	nich	zmian,	zgodnie	z	zatwierdzonym	przez	Inżyniera	Kontraktu	zakresem	odstępstw.		

13. Zawarcie	umowy	na	uzyskanie	praw	do	nieruchomości	od	podmiotów,	przez	 których	grunty	przebiegać	będzie	
Sieć	o	treści	innej	niż	zgodna	z	zatwierdzonym	przez	Województwo	wzorem,	o	którym	mowa	w	ust.	11	powyżej	
oraz	 wykraczającej	 poza	 zatwierdzony	 przez	 Województwo	 zakres	 dozwolonych	 odstępstw	 od	 treści	 takiego	
wzoru	 wymaga	 każdorazowo	 przed	 zawarciem	 takiej	 umowy	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa	 uzyskania	
pisemnej	 i	 wyraźnej	 zgody	 Inżyniera	 Kontraktu,	 której	 udzielenia	 Inżynier	 Kontraktu	 nie	 odmówi	 bez	 ważnej	
przyczyny. Stanowisko	 Inżyniera	 Kontraktu	 odnośnie	 wyrażenia	 zgody	 lub	 odmowy	 udzielania	 zgody	 na	
proponowane	przez	Partnera	odstępstwo	od	treści	wzoru,	o	którym	mowa	powyżej,	zostanie	przekazane	przez	
Inżyniera	Kontraktu	Partnerowi	w	terminie	nie	dłuższym	niż		5	Dni	Roboczych	od	dnia	przekazania	przez	Partnera	
propozycji	odstępstw	od	treści	zatwierdzonego	wzoru.	

14. Partner	 ponosi	 wszelkie	 koszty	 i	 opłaty	 związane	 zawarciem	 umów,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 10	 powyżej,	
w	szczególności	 koszty	 sporządzenia	 umów	 z	 podmiotem	 trzecim	 oraz	 pokrycia	 wszelkich	 roszczeń	
i	odszkodowań	związanych	z	ich	zawarciem	lub	wykonywaniem,	a	w	tym	roszczeń	i	odszkodowań	powstałych	lub	
dochodzonych	po	przeniesieniu,	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy,	na	Województwo	wynikających	z	nich	praw.		

15. Województwo	 oraz	 Inżynier	 Kontraktu	 będą	 wspomagać	 Partnera	 w	 przypadku	 wystąpienia	 problemów	
związanych	 z	 pozyskaniem	przez	 Partnera	niezbędnych	praw	do	dysponowania	 nieruchomościami	 na	potrzeby	
budowy	i	realizacji	Sieci	w	ten	sposób,	że	po	uprzednim	zgłoszeniu	przez	Partnera	konkretnego	zapotrzebowania	
na	wsparcie	Partnera	przez	Województwo	w	 rozmowach	z	podmiotami,	od	których	Partner	pozyskiwać	będzie	
prawa	 do	 dysponowania	 nieruchomościami	 na	 potrzeby	 budowy	 i	 realizacji	 Sieci,	 Województwo	 wyznaczy	
i	deleguje	 osobę,	 która	 wraz	 Partnerem	 będzie	 uczestniczyła	 z	 ramienia	 Województwa	 w	 rozmowach	
z	podmiotami	od	których	Partner	chce	pozyskać	prawa	do	dysponowania	nieruchomościami.		
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16. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 negocjowania	 z	 najwyższą	 starannością	 w	 imieniu	Województwa	 z	właścicielami	
lub	użytkownikami	 nieruchomości	 jak	 najkorzystniejszych	 warunków	 finansowych	 dotyczących	 opłat	 z	 tytułu	
korzystania	z	nieruchomości	w	związku	z	 lokalizacją	na	nich	elementów	Sieci	oraz	ponoszenia	opłat	związanych	
z	nabywaniem	 praw	 do	 dysponowania	 nieruchomościami	 na	 potrzeby	 realizacji	 oraz	 utrzymania	 Sieci.	
Obowiązek,	o	którym	mowa	w	zdaniu	pierwszym	dotyczy	również	negocjowania	warunków	Najmu	Pomieszczeń,	
przy	 czym	 każdy	 Najem	 Pomieszczenia	 wymaga	 uprzedniej,	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności,	 zgody	
Województwa,	 a	opłaty	 nie	 mogą	 odbiegać	 od	 cen	 rynkowych.	 Stanowisko	 Inżyniera	 Kontraktu	 odnośnie	
wyrażenia	 zgody	 lub	 odmowy	 udzielania	 zgody	 na	 proponowaną	 przez	 Partnera	 treść	 umowy	 Najmu	
Pomieszczenia,	o	której	mowa	powyżej,	zostanie	przekazane	przez	Inżyniera	Kontraktu	w	terminie	nie	dłuższym	
niż	5	Dni	Roboczych	od	dnia	przekazania	przez	Partnera	propozycji	umowy	Najmu	Pomieszczenia.	

17. Koszty	jednorazowego	odszkodowania	w	związku	z	wykorzystaniem	nieruchomości	na	budowę,	a	w	szczególności	
odszkodowania	 za	 ewentualne	 straty	w	 uprawach	 rolnych	 lub	 sadowniczych	 powstałe	 na	 skutek	 prowadzenia	
prac	ziemnych,	montażowych	i	transportowych	przy	budowie,	z	tytułu	czasowej	niemożności	korzystania	z	części	
nieruchomości	 obciążają	w	 całości	 Partnera	 i	 uwzględnione	 są	 one	w	 ryczałtowym	Wynagrodzeniu	 za	Budowę	
Sieci.		

18. Wykorzystanie	 istniejącej	 infrastruktury	 do	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 oraz	 budowy	 Sieci	 możliwe	 jest	 jedynie	
w	zakresie	 i	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	 pod	 warunkiem	 spełnienia	 wymagań	
szczegółowo	opisanych	w	OPZ.	

19. W	przypadku	wykorzystania	 istniejącej	 infrastruktury	do	realizacji	Przedsięwzięcia	oraz	budowy	Sieci	w	ramach	
Wariantów	Alternatywnych	 Partner	 zobowiązany	 jest	w	 szczególności	 do	 opracowania	wszelkich	 dokumentów	
wymaganych	 przez	 właściciela	 przedmiotowej	 infrastruktury	 oraz	 dostarczenia	 Inżynierowi	 Kontraktu	
oraz	Województwu	dokumentów,	badań	i	pomiarów	wskazanych	w	OPZ,	a	także	wypełnienia	innych	obowiązków	
wskazanych	przez	właściciela	przedmiotowej	infrastruktury	oraz	wskazanych	w	OPZ.	

20. Rozwiązanie	 umożliwiające	 wykorzystanie	 istniejącej	 infrastruktury	 w	 ramach	 Wariantów	 Alternatywnych	
nie	może	 zmienić	 podstawowych	 wymagań	 funkcjonalno-użytkowych	 Sieci	 opisanych	 OPZ,	 do	 których	 należą	
w	szczególności:	

a) zapewnienie	funkcjonalności	Sieci	opisanej	w	OPZ,	

b) zapewnienie	technologii	światłowodowej,	

c) zapewnienie	rozpływu	i	ilości	włókien	opisanych	w	OPZ,	

d) zapewnienie	instalacji	węzłów	telekomunikacyjnych	w	miejscowościach	wyszczególnionych	w	OPZ.	

21. Partnera	 obciąża	 ryzyko	 związane	 z	 wykorzystaniem	 istniejącej	 infrastruktury,	 w	 szczególności	 możliwość	 jej	
wykorzystania	 oraz	 jej	 przydatności	 do	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 zgodnie	 z	 Umową,	 w	 tym	 wymaganiami	
Województwa	wskazanymi	w	OPZ.	Jeżeli	istniejąca	infrastruktura,	jaką	Partner	zamierza	wykorzystać	do	realizacji	
niniejszego	 Przedsięwzięcia	 w	 związku	 ze	 skorzystaniem	 z	 Wariantu	 Alternatywnego	 nie	 będzie	 zgodna	
z	wymaganiami	 Województwa	 opisanymi	 w	 Umowie	 i	 OPZ,	 to	 bez	 opóźnień	 dla	 terminów	 realizacji	
Przedsięwzięcia	 i	 bez	 jakichkolwiek	 dodatkowych	 roszczeń	 do	 Województwa	 Partner	 powinien	 zapewnić	
zgodność	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 wskazanymi	 w	 OPZ,	 w	 szczególności	 poprzez	
realizację	danego	fragmentu	Sieci	w	Wariancie	Bazowym.	

22. Partnerowi	 nie	 przysługują	 do	 Województwa	 żadne	 dodatkowe	 roszczenia	 o	 zwrot	 kosztów	 poniesionych	
w	związku	 z	 pozyskiwaniem	 praw	 do	 istniejącej	 infrastruktury,	 ani	 w	 związku	 z	 zawarciem	 umów	 i	 innych	
zobowiązań	lub	ciężarów	dotyczących	istniejącej	infrastruktury.	Partner	ponosi	te	koszty	na	własne	ryzyko.	

23. Wszelkie	 opóźnienia	 spowodowane	 poszukiwaniem	 istniejącej	 infrastruktury	 i	 wykorzystywaniem	 Wariantów	
Alternatywnych	 w	 celu	 realizacji	 Sieci,	 w	 tym	 związane	 z	 negocjacjami	 umów,	 wygaśnięciem	 rezerwacji,	
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badaniem	 istniejącej	 infrastruktury,	 doprowadzaniem	 jej	 do	 stanu	 zgodnego	 z	 Dokumentacją	 Przetargową	
w	całości	 obciążają	 Partnera,	 nie	mogą	 stanowić	 podstawy	 do	 żądania	 przesunięcia	 terminów	 realizacji	 całości	
lub	części	 realizacji	 Umowy	 i	 są	 opóźnieniami,	 za	 które	 Partner	 ponosi	 odpowiedzialność,	 niezależnie	
czy	spowodował	te	okoliczności.	

24. Partner	odpowiada	za	wszelkie	szkody	wyrządzone	w	związku	z	wykonywaniem	przez	niego	prac	w	pozyskiwanej	
infrastrukturze,	 która	 stanowi	 przedmiot	 umowy	 na	 zasadach	 IRU.	 Partner	 zobowiązuje	 się	 zwolnić	
Województwo	z	zaspokojenia	wszelkich	roszczeń	mogących	powstać	w	związku	z	wyrządzonymi	szkodami.	

25. W	 terminie	 60	 (sześćdziesięciu)	 dni	 od	 zawarcia	 Umowy	 Partner	 przygotuje	 i	 przedstawi	 do	 zatwierdzenia	
Inżynierowi	 Kontraktu	 ramowe	 wytyczne	 zgodne	 z	 wymogami	 zawartymi	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	
określające	 wymogi	 dla	 umów	 na	 wykorzystanie	 istniejącej	 infrastruktury	 na	 zasadach	 IRU	 oraz	 zakres	
umocowania	Partnera	do	zawierania	takich	umów	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa.	

26. Inżynier	 Kontraktu	 zatwierdzi	 na	 piśmie	przedstawione	 i	 uzgodnione	przez	 Partnera	 ramowe	wytyczne	 zgodne	
z	wymogami	 zawartymi	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 określające	 wymogi	 dla	 umów	 na	 wykorzystanie	
istniejącej	 infrastruktury	 na	 zasadach	 IRU	 oraz	 zakres	 umocowania	 Partnera	 w	 terminie	 14	 (czternastu)	 dni	
od	przedłożenia	takich	ramowych	wytycznych	lub	wprowadzi	swoje	zmiany	określając	tym	samym	akceptowalne	
i	 zatwierdzone	 przez	 Województwo	 ramowe	 wytyczne	 określające	 wymogi	 dla	 umów	 na	 wykorzystanie	
istniejącej	 infrastruktury	 na	 zasadach	 IRU	 oraz	 zakres	 umocowania	 Partnera	 do	 zawierania	 takich	 umów	
w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa.	

27. Zatwierdzone	 ramowe	 wytyczne	 określające	 wymogi	 dla	 umów	 na	 wykorzystanie	 istniejącej	 infrastruktury	
na	zasadach	 IRU	 określają	 zakres	 umocowania	 Partnera	 do	 zawierania	 takich	 umów	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	
Województwa	i	uprawniają	Partnera	do	zawierania	w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa	umów	na	wykorzystanie	
istniejącej	infrastruktury	na	zasadach	IRU	zgodnych	z	zatwierdzonymi	ramowymi	wytycznymi.	

28. Zawarcie	 umowy	 na	 wykorzystanie	 istniejącej	 infrastruktury	 o	 treści	 niezgodnej	 z	 zatwierdzonymi	 przez	
Województwo	ramowymi	wytycznymi	wymaga	każdorazowo	przed	zawarciem	takiej	umowy	w	imieniu	i	na	rzecz	
Województwa	 uzyskania	 pisemnej	 i	 wyraźnej	 zgody	 Inżyniera	 Kontraktu. Stanowisko	 Inżyniera	 Kontraktu	
odnośnie	 wyrażenia	 zgody	 lub	 odmowy	 udzielania	 zgody	 na	 proponowane	 przez	 Partnera	 odstępstwo	 od	
zatwierdzonych	ramowych	wytycznych,	o	którym	mowa	powyżej,	zostanie	przekazane	przez	Inżyniera	Kontraktu	
w	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 5	 Dni	 Roboczych	 od	 dnia	 przekazania	 przez	 Partnera	 propozycji	 odstępstw	 od	
ramowych	wytycznych.	

29. W	 razie	 ustanowienia	 na	 rzecz	Województwa	 IRU	 np.	 podbudowy	 słupowej	 lub	 kanalizacji	 kablowej	 lub	 innej	
istniejącej	infrastruktury,	z	wyłączaniem	Najmu	Pomieszczeń,	Partner	w	ramach	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	
ponosi	pełen	koszt	nabycia	praw	od	osób	trzecich	 i	ustanowienia	 ich	na	rzecz	Województwa	dla	całego	okresu	
określonego	w	OPZ.		

30. W	 przypadku	 zawarcia	 przez	 Partnera	 działającego	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa,	 umów	 Najmu	
Pomieszczeń,	 Partner,	 w	 ramach	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę,	 ponosi	 wszelkie	 koszty	 i	 opłaty	 związane	
ze	stosunkiem	 Najmu	 Pomieszczeń	 przez	 cały	 okres	 obowiązywania	 Umowy.	 Strony	 jednocześnie	 zastrzegają,	
że	umowy	 Najmu	 Pomieszczeń	 zawierane	 przez	 Partnera	 działającego	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa	
nie	mogą	 zawierać	 postanowień,	 które	 przewidywałyby	 wzrost	 wartości	 opłat	 czynszowych	 oraz	 kosztów	
związanych	 ze	 stosunkiem	 Najmu	 Pomieszczeń	 powyżej	 wskaźnika	 inflacji	 w	 stosunku	 do	 opłat	 i	 kosztów	
ponoszonych	 w	 trzech	 pierwszych	 latach	 obowiązywania	 tych	 umów,	 jak	 również	 zastrzegać	 będą	 zakaz	
możliwości	skorzystania	z	uprawnienia	wynajmującego	o	którym	w	art.	6851	k.c.	oraz	zakaz	wypowiedzenia	przez	
wynajmującego	umowy	najmu	z	innych	przyczyn	niż	rażące	naruszenie	postanowień	umowy	przez	najemcę.	

31. W	odniesieniu	do	kanalizacji	kablowej	objętej	ofertą	ramową	w	ramach	obowiązków	regulacyjnych	nałożonych	
przez	 Prezesa	 UKE,	 ze	 względu	 na	 zaskarżenie	 decyzji	 Prezesa	 UKE	 w	 przedmiocie	 oferty	 ramowej	 oraz	 brak	
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prawomocnego	 wyroku	 sądu	 na	 dzień	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy,	 pozyskanie	 wymaganego	 prawa	 dzierżawy	
takiej	 kanalizacji	 kablowej	 na	 potrzeby	 ustanowienia	 IRU	 takiej	 kanalizacji,	 jest	 dopuszczalne	 wyłącznie	
w	przypadku,	 w	 którym	w	 umowie	 pozyskania	 dzierżawy	 takiej	 kanalizacji	 jest	 zawarte	 wyraźne	 oświadczenie	
operatora	zobowiązanego	do	stosowania	oferty	ramowej,	że	w	razie	uchylenia	lub	zmiany	decyzji	Prezesa	UKE:	

a) z	tej	przyczyny	umowa	o	treści	zawartej	pomiędzy	stronami	nie	będzie	rozwiązana	lub	nie	wygaśnie,	

b) podmiot	wydzierżawiający	za	zasadach	 IRU	kanalizację	kablową	nie	odstąpi	od	Umowy,	ani	 też	nie	będzie	
uprawniony	do	wypowiedzenia	zawartej	przez	strony	umowy	z	tej	przyczyny,	

c) podmiot	 wydzierżawiający	 za	 zasadach	 IRU	 kanalizację	 kablową	 nie	 będzie	 zgłaszał	 z	 tego	 tytułu	
jakichkolwiek	 roszczeń	 do	 Województwa,	 Partnera	 lub	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych,	 a	 także	 do	
jakichkolwiek	innych	podmiotów	korzystających	z	Sieci.	

§	27. Prowadzenie	budowy		

1. W	 zakresie,	 w	 jakim	 w	 ramach	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 w	 Fazie	 Budowy	 Partner	 prowadził	 będzie	 prace	
budowlane	związane	z	budową	Sieci	w	ramach	Wariantu	Bazowego	oraz	adaptacją	i	wyposażeniem	Budynku	CZS	
według	 wskazań	 określonych	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 jest	 on	 zobowiązany	 do	 prowadzenia	 tych	 prac	
zgodnie	 z	przepisami	prawa,	według	 swojej	najlepszej	wiedzy	oraz	 z	 zachowaniem	najwyższej	 staranności,	 jaka	
jest	 wymagana	 od	 podmiotu	 prowadzącego	 działalność	 gospodarczą	 w	 zakresie	 budownictwa	 oraz	 zgodnie	
z	zasadami	opisanymi	w	niniejszej	Umowie,	a	w	szczególności	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszego	paragrafu.		

2. Każdorazowo	 przed	 przystąpieniem	 do	 właściwych	 robót	 budowlanych	 związanych	 z	 budową	 określonego	
fragmentu	 lub	 części	 Sieci,	 a	 także	 Infrastruktury	 Sieci,	 a	w	 tym	 także	 adaptacją	 i	wyposażeniem	Budynku	CZS	
Partner	zobowiązany	jest	w	szczególności	do:	

a) ustanowienia	kierownika	budowy,	

b) protokolarnego	przejęcia	Terenu	Budowy	od	podmiotu	uprawnionego	do	dysponowania	Terenem	Budowy	
w	imieniu	i	na	rzecz	Województwa,		

c) wykonania	oraz	przekazania,	do	akceptacji,	Inżynierowi	Kontraktu	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	
oraz	programu	zapewnienia	jakości,	

d) organizacji	zaplecza	budowy	oraz	wykonywania	prac	przygotowawczych	na	Terenie	Budowy	 i	ewentualnie	
poza	 Terenem	 Budowy,	 w	 tym	 ogrodzenia	 Terenu	 Budowy	 oraz	 wybudowania	 we	 własnym	 zakresie	
obiektów	tymczasowego	zaplecza	budowy	i	sieci	infrastruktury	technicznej	na	potrzeby	budowy,		

e) wytyczenia	geodezyjnego	obiektów	w	terenie,		

f) wykonania	oraz	ustawienia	w	widocznym	miejscu	tablicy	informacyjnej	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	
Infrastruktury	 z	 dnia	 26	 czerwca	 2002	 r.	 w	 sprawie	 dziennika	 budowy,	 montażu	 i	 rozbiórki,	 tablicy	
informacyjnej	 oraz	 ogłoszenia	 zawierającego	 dane	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 pracy	 i	ochrony	 zdrowia	
(Dz.	U.	nr	108,	poz.	953	z	późn.	zm.),	

g) zapewnienia	 usunięcia	 (przesadzenia	 lub	 karczowania)	 zieleni	 kolidującej	 z	 budową,	 wskazanego	
w	zezwoleniach	na	usunięcie	drzew	i	krzewów	uzyskanych	przez	Partnera.	

3. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	wyznaczenia	 kierownika	 budowy	 przed	 złożeniem	 pierwszego	wniosku	 o	wydane	
decyzji	 o	 pozwolenie	 na	 budowę	 lub	 innej	 dokumentacji	 wymaganej	 powszechnie	 obowiązującymi	 przepisami	
prawa	 i	 poinformowania	 o	 tym	 Inżyniera	 Kontraktu	 w	 formie	 pisemnej	 podając	 imię	 i	 nazwisko,	 numer	
uprawnień	oraz	wydającego	uprawnienia	wraz	z	oświadczeniem,	że	zakres	uprawnień	i	obowiązków	kierownika	
budowy	 oraz	 jego	 ubezpieczenie	 odpowiedzialności	 cywilnej	 i	 kwalifikacje	 są	 adekwatne	 do	 przedmiotu,	
charakteru	i	zakresu	Przedsięwzięcia.		
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4. Kierownik	budowy	będzie	reprezentować	Partnera	przed	Inżynierem	Kontraktu	w	takim	zakresie,	w	jakim	będzie	
to	niezbędne	dla	realizacji	Przedsięwzięcia	i	udzielonego	mu	przez	Partnera	pełnomocnictwa.	

5. W	 zakres	 przedmiotu	 niniejszej	 Umowy	 wchodzą	 wszystkie	 roboty	 budowlane	 jakie	 są	 konieczne	 lub	 celowe	
dla	najpełniejszej	 realizacji	 Przedsięwzięcia	w	 zakresie	budowy	Sieci	 oraz	 adaptacji	 i	wyposażenia	Budynku	CZS	
zgodnie	z	Dokumentacją	Przetargową	oraz	niniejszą	Umową.	

6. W	 ramach	 prowadzonych	 robót	 budowlanych	 oraz	 na	 ich	 potrzebę	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 dostarczenia	
we	własnym	 zakresie	 wszelkich	 potrzebnych	 materiałów	 i	 urządzeń	 potrzebnych	 do	 budowy	 Obiektu	 zgodnie	
z	wymaganiami	 zawartymi	w	niniejszej	Umowie	oraz	Dokumentacji	Przetargowej.	Strony	umawiają	 się,	 że	o	 ile	
jakość	 materiałów,	 jakie	 mają	 być	 wykorzystane	 przy	 budowie	 Obiektu	 (Sieci)	 nie	 została	 ściśle	 określona	
w	Dokumentacji	 Przetargowej,	 Dokumentacji	 Projektowej	 lub	 nie	 wynika	 z	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	
to	domniemywa	 się,	 że	 Partner	 zobowiązany	 jest	 użyć	 materiałów	 dobrej	 jakości,	 zgodnych	 ze	 stosowanymi	
w	branży	standardami	oraz	spełniających	wszelkie	prawne	wymagania.	

7. Wszelkie	materiały	i	urządzenia	zastosowane	przez	Partnera	do	budowy	Sieci	oraz	Infrastruktury	powinny	być:		

a) nowe,	 odpowiedniego	 rodzaju	 i	 jakości,	 a	 ponadto	 powinny	 odpowiadać	 wymogom	 określonym	
w	Dokumentacji	Przetargowej,	w	Dokumentacji	Projektowej,	a	 także	w	przepisach	obowiązującego	prawa;	
w	 przypadku	 braku	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej	 lub	 Dokumentacji	 Przetargowej	 ich	 opisu,	 Partner	
jest	zobowiązany	 przed	 ich	 wbudowaniem	 lub	 zastosowaniem,	 w	 terminie	 pozwalającym	 na	 ich	
zaakceptowanie,	 przesłać	 Inżynierowi	 Kontraktu	 do	 akceptacji	 wyczerpującą	 informację	 określającą	
proponowane	rozwiązania,		

b) zgodne	 z	 przepisami	 Prawa	 budowlanego;	 w	 szczególności	 muszą	 one	 posiadać	 wymagane	 certyfikaty,	
aprobaty	techniczne,	atesty,	dopuszczenia	do	stosowania	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,		

c) poddawane	próbom	wymaganym	przez	Dokumentację	Przetargową,	 testom	oraz	badaniom	w	miejscu	 ich	
produkcji,	na	Terenie	Budowy	lub	w	innych	uzgodnionych	przez	Strony	miejscach.	W	celu	przeprowadzenia	
próby,	 testu	 lub	 badania	 na	 Terenie	 Budowy,	 Partner	 Prywatny	 na	 swój	 koszt	 zapewni	 obsługę,	 dopływ	
energii,	 sprzęt	 oraz	 inne	 instrumenty	 niezbędne	 do	 przeprowadzenia	 badania.	 Wyroby	 budowlane,	
w	stosunku,	 do	 których	 Podmiot	 Publiczny	 zażądał	 przeprowadzenia	 prób,	 testów	 lub	 badań	 nie	 mogą	
zostać	wykorzystane	przed	zaakceptowaniem	ich	przez	Inżyniera	Kontraktu.	

8. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 zapewnienia	 własnym	 kosztem	 i	 staraniem	 dowozu	 lub	 doprowadzenia	 wody	
do	Terenu	 Budowy,	 wywozu	 lub	 odprowadzenia	 ścieków	 z	 Terenu	 Budowy,	 wywozu	 śmieci	 i	odpadów,	
udostępnienia	 punktów	 poboru	 oraz	 dostawy	 energii	 elektrycznej	 do	 Terenu	 Budowy	 przez	 cały	
okres	prowadzenia	robót	budowlanych,	aż	do	 ich	zakończenia	 i	odebrania	przez	Województwo,	w	tym	również	
do	uzyskania	wszelkich	niezbędnych	w	tym	celu	uzgodnień	i	dokumentów.	

9. Partner	zobowiązany	jest	do	ponoszenia	pełnej	odpowiedzialności	za	Teren	Budowy,	w	szczególności	Partner	jest	
wyłącznie	odpowiedzialny	za	wszelkie	szkody	powstałe	w	tym	okresie	w	związku	z	realizacją	robót	budowlanych,	
a	także	za	przestrzeganie	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,	przepisów	przeciwpożarowych	
oraz	za	właściwe	zabezpieczenie	Terenu	Budowy	i	znajdujących	się	na	nim	obiektów.	

10. W	związku	 z	 prowadzeniem	prac	 budowlanych	 Partner	 jest	wyłącznie	 odpowiedzialny	 za	 stan	 Terenu	 Budowy	
oraz	 terenów	 sąsiadujących	 z	 Terenem	Budowy	w	 zakresie	 przewidzianym	w	odpowiednich	 przepisach	prawa,	
w	tym	również	do	przywrócenia	Terenu	Budowy	oraz	terenów	sąsiadujących	z	Terenem	Budowy	do	stanu	sprzed	
rozpoczęcia	 prowadzenia	 prac	 budowlanych,	 a	 w	 przypadku	 nieuczynienia	 zadość	 temu	 obowiązkowi	
i	wystąpienia	 z	 roszczeniami	 przez	 osoby	 trzecie	 wobec	 Województwa,	 do	 zwolnienia	 Województwa	 z	 tej	
odpowiedzialności.	 W	 ramach	 zobowiązania	 opisanego	 powyżej	 Partner	 obowiązany	 jest	 w	 szczególności	 do	
niezwłocznego	 usuwania	 z	Terenu	 Budowy	 wszelkich	 śmieci,	 odpadów	 lub	 pozostałości	 po	 realizowanych	
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robotach	oraz	dbania	o	utrzymanie	w	czystości	sąsiadujących	z	Terenem	Budowy	nieruchomości	oraz	ulic	i	dróg	
w	związku	z	prowadzonymi	pracami.	

11. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 ochrony	 przed	 uszkodzeniem	 i	 kradzieżą	 wykonanego	 fragmentu	 Sieci	 i	Terenu	
Budowy.	Dotyczy	to	również	zabezpieczenia	go	przed	szkodliwym	wpływem	warunków	atmosferycznych.	W	razie	
zaniedbania	 tego	 obowiązku	Województwo	może	wstrzymać	 się	 z	 Odbiorem	 Sieci	 lub	 jej	 fragmentu	 do	 czasu	
usunięcia	skutków	tego	zaniedbania	przez	Partnera.		

12. Inżynier	Kontraktu	jest	uprawniony	do	kontrolowania	i	nadzorowania	procesu	budowy	Sieci	oraz	prowadzonych	
w	tym	zakresie	robót	budowlanych.	W	szczególności,	Inżynier	Kontraktu	uprawniony	będzie	do:	

a) prowadzenia	 nadzoru	 inwestorskiego	 nad	 wszystkimi	 robotami	 budowlanymi	 objętymi	 Umową	
w	pełnym	zakresie	obowiązków	wynikających	z	przepisów	Prawa	budowlanego,	

b) wykonywania	zadań	inwestora	zgodnie	z	przepisami	Prawa	Budowlanego.		

13. Inżynier	Kontraktu	jest	również	uprawniony	do	wykonywania	wszelkich	czynności	mających	na	celu	zapewnienie	
prawidłowej	realizacji	prac	przez	Partnera	w	związku	z	prowadzeniem	prac	budowlanych	i	budową	Sieci.		

14. Inżynier	Kontraktu	nie	jest	zobowiązany	do	realizowania	czynności,	o	których	mowa	w	ust.	12	i	13	powyżej.	

15. Inżynier	 Kontraktu	 będzie	 dokonywał	 na	 bieżąco,	 w	 miarę	 postępu	 prac	 w	 Fazie	 Budowy,	 przeglądów	
oraz	pisemnej	 akceptacji	 dokumentów	 sporządzanych	 przez	 Partnera	 zgodnie	 z	wymaganiami	 określonymi	
w	Dokumentacji	Projektu	i	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

16. Partner	zobowiązany	jest	gromadzić	i	przechowywać	do	czasu	wydania	Województwu	przy	dokonywaniu	Odbioru	
wszelką	 dokumentację	 dotyczącą	 stanu	 prawnego	 materiałów	 oraz	 urządzeń,	 co	 w	szczególności	 dotyczy	
dokumentów	 gwarancyjnych,	 świadectw	 pochodzenia	 i	 homologacyjnych,	 aprobat	 technicznych	 oraz	 instrukcji	
obsługi	i	eksploatacji. 	

17. Do	 Odbiorów	 Rezultatów,	 Odbiorów	 Częściowych	 i	 Odbioru	 Końcowego,	 kontroli	 jakości	 wykonanych	 prac,	
koordynacji	 robót	 upoważnieni	 są	 Inżynier	 Kontraktu	 oraz,	 w	 zakresie	 kontroli	 jakości	 wykonanych	 prac	
i	koordynacji	 robót,	 ustanowiony	 zgodnie	 z	prawem	budowlanym	 inspektor	nadzoru	 inwestorskiego	 (Inspektor	
Nadzoru).	 Województwo	 lub	 Inżynier	 Kontraktu	 poinformuje	 Partnera	 na	 piśmie	 o	 każdoczesnej	 zmianie	
Inspektora	Nadzoru.	

18. Partner	 stworzy	 pełną	 możliwość,	 aby	 Inspektor	 Nadzoru	 i	 Inżynier	 Kontraktu	 zbadał	 i	 sprawdził,	 a	kiedy	
to	wynika	z	obowiązujących	przepisów	prawa,	Inspektor	Nadzoru	zatwierdził,	każdy	etap	lub	część	danej	budowy,	
która	ma	być	zakryta.	

19. W	 celu	 prawidłowego	 wykonania	 postanowień	 punktu	 poprzedzającego,	 Partner	 powiadomi	 w	 każdym	 takim	
przypadku	−	z	odpowiednim	wyprzedzeniem	–	 Inżyniera	Kontraktu	 lub	 Inspektora	Nadzoru,	którzy	bez	zbędnej	
zwłoki	zbadają,	sprawdzą,	a	Inspektor	Nadzoru	ewentualnie	zatwierdzi	dany	etap	lub	część	prac.	

20. Na	każde	żądanie	Inżyniera	Kontraktu	lub	Inspektora	Nadzoru	Partner	zobowiązany	jest,	w	terminie	wskazanym	
przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 Inspektora	 Nadzoru,	 do	 odkrycia	 wskazanego	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	
lub	Inspektora	 Nadzoru	 fragmentu	 zakrytych	 prac	 budowlanych	 celem	 umożliwienia	 Inżynierowi	 Kontraktu	
lub	Inspektorowi	Nadzoru	weryfikacji	należytego	wykonania	zakrytych	już	prac	budowlanych.		

21. Partner	 będzie	 stosował	 wszelkie	 prawnie	 dopuszczalne	 oraz	 uzasadnione	 środki	 dla	 przeciwdziałania	
jakimkolwiek	 niezgodnym	 z	 prawem	 lub	 naruszającym	 porządek	 działaniom	 lub	 zachowaniom	 swoich	
pracowników,	 współpracowników	 i	 podwykonawców	 na	 Terenie	 Budowy	 i	 wokół	 Terenu	 Budowy,	 a	 w	 razie	
potrzeby	podejmie	odpowiednie	kroki	w	celu	zaprowadzenia	porządku	oraz	zabezpieczenia	osób	i	mienia	wokół	
Terenu	Budowy.	
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22. W	 przypadku	 odkrycia	 na	 Terenie	 Budowy	 broni,	 bomb,	 niewybuchów	 lub	 innych	 materiałów	 wybuchowych	
oraz	przedmiotów	o	 znaczeniu	archeologicznym	 i	 historycznym,	Partner	ma	obowiązek	przerwać	wykonywanie	
Umowy	 i	 zawiadomić	 o	 odkryciu	 Kierownika	 Przedsięwzięcia,	 Inżyniera	 Kontraktu	 i	 właściwy	 organ,	 a	 także	
zabezpieczyć	 teren	 znaleziska	 w	 sposób	 zapobiegający	 powstaniu	 zagrożenia	 dla	 zdrowia	 i	 życia	 osób	
oraz	zagrożenia	 mienia,	 a	 także	 zapobiegający	 zabieraniu	 lub	 uszkadzaniu	 tych	 przedmiotów	 przez	 personel	
Partnera	 lub	osoby	 trzecie.	W	każdym	 takim	przypadku,	 Strony	Umowy	ocenią	wpływ	 tych	odkryć	 i	 podjętych	
przez	 Partnera	 działań	 na	 dalsze	 prace	 realizowane	 w	 ramach	 Przedsięwzięcia	 przekazując	 do	 dalszej	 oceny	
zaistniałą	 sytuację	 oraz	 potrzebę	 dokonania	 zmian	 w	 Harmonogramie,	 odebranej	 Dokumentacji	 lub	 zmian	
Umowy	Komitetowi	Zarządzającemu.	

23. Partner	 zobowiązany	 jest	 posiadać	 ubezpieczenie	 odpowiedzialności	 cywilnej	 w	 zakresie	 działalności	
gospodarczej	 oraz	 ubezpieczenie	 ryzyk	 budowy	 wynikające	 z	 umowy	 ubezpieczenia,	 bądź	 umów	
ubezpieczeniowych	zawartych	na	warunkach	opisanych	w	OPZ	oraz	we	wskazanym	tam	okresie.	

24. Partner	 przed	 zawarciem	 umowy	 ubezpieczenia,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 23	 powyżej	 zobowiązany	 jest	 uzyskać	
pisemną	 akceptację	 Województwa	 co	 do	 treści	 ubezpieczenia.	 W	 tym	 celu	 Partner	 przed	 zawarciem	 umowy	
ubezpieczenia	 przedłoży	 projekty	 polisy	 Województwu	 w	 terminie	 30	 dni,	 licząc	 od	 daty	 zawarcia	 niniejszej	
Umowy.	

25. Najpóźniej	na	7	(siedem)	dni	przed	rozpoczęciem	wymaganego	okresu	ubezpieczenia,	o	którym	mowa	w	ust.	23	
powyżej	 Partner	 zobowiązany	 jest	 przedłożyć	 do	 wglądu	 Województwu	 oryginał	 odpowiedniej	 polisy	 oraz	
pozostawić	 jej	 odpowiednio	 poświadczoną	 kopię.	 Województwo	 może	 w	 każdym	 czasie	 zażądać	 wydania	
oryginału	polisy	w	terminie	3	(trzech)	Dni	Roboczych.	Odmowa	wydania	oryginału	polisy	ma	taki	sam	skutek,	jak	
brak	jej	przedłożenia.		

26. Umowa	 ubezpieczenia,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 23	 -	 25	 powyżej	 musi	 być	 zawarta	 przynajmniej	 na	 okres	
12	(dwunastu)	 miesięcy	 oraz	 musi	 zapewniać	 przez	 cały	 czas	 obowiązywania	 ubezpieczenia	 zabezpieczenie	
roszczeń	Województwa	na	zasadach	oraz	na	poziomie	opisanym	w	OPZ.	

27. W	 przypadku	 przedstawienia	 przez	 Partnera	 polisy	 ubezpieczeniowej	 na	 czas	 krótszy	 niż	 okres	 wymaganego	
ubezpieczenia,	o	którym	mowa	w	ust.	23	powyżej,	Partner	zobowiązany	 jest	do	przedstawienia	Województwu,	
na	30	(trzydzieści)	dni	kalendarzowych	przed	wygaśnięciem	takiej	polisy	ubezpieczeniowej,	nowej	polisy	zgodnej	
z	 zatwierdzonym	 przez	 Województwo	 projektem	 polisy,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 23	 powyżej,	 uwzględniającej	
postanowienia	ust.	23-26.		

28. W	przypadku	braku	przedłożenia	przez	Partnera	odpowiedniej	polisy	ubezpieczeniowej	w	 terminie	wskazanym	
w	ust.	 25	 lub	 w	 ust.	 27	 powyżej	 Województwo	 uprawnione	 jest	 do	 naliczania	 kary	 umownej	 w	wysokości	
25	000	zł	(dwudziestu	pięciu	tysięcy	złotych)	za	każdy	dzień	opóźnienia	względem	wymaganego	terminu.		

29. Ustala	się,	iż	całe	ryzyko	wystąpienia	szkód	dotyczących	prowadzonych	robót,	materiałów,	sprzętu	i	wyposażenia,	
aż	 do	 dnia	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 ponosi	 Partner.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 szkody,	 Wykonawca	
ma	obowiązek	 niezwłocznego	 powiadomienia	Województwa	 i	 podjęcia	wszystkich	 działań,	 jakie	 są	 racjonalnie	
konieczne	 do	 zminimalizowania	 negatywnych	 skutków	 zdarzenia	 i	 zabezpieczenia	 robót.	 W	 przypadku	 utraty	
robót,	materiałów	lub	wyposażenia,	Partner	przywróci	roboty	do	stanu	poprzedniego	na	własny	koszt.		

§	28. Podwykonawstwo	

1. Partner	może	powierzyć	wykonanie	poszczególnych	części	Przedsięwzięcia	osobom	trzecim	-	podwykonawcom.	
Do	 zakończenia	 Fazy	 Budowy	 do	 zawarcia	 przez	 Partnera	 umowy	 z	 podwykonawcą	 oraz	 do	 zawarcia	 przez	
podwykonawcę	umowy	z	dalszym	podwykonawcą	wymagana	jest	uprzednia	pisemna	pod	rygorem	nieważności	
zgoda	 Województwa,	 z	 tym	 zastrzeżeniem,	 że	 skorzystanie	 przez	 Partnera	 ze	 świadczeń	 podwykonawców	
wskazanych	przez	Partnera	ewentualnie	w	Ofercie	i	wymienionych	w	Załączniku	nr	4	do	Umowy	w	odniesieniu	do		
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części	 realizacji	 niniejszej	 Umowy,	 co	 do	 której	 zamiar	 posługiwania	 się	 podwykonawcom	 został	 przez	
wykonawcę	 określony	 w	 Ofercie	 oraz	 pod	 warunkiem	 przedłożenia	 Województwu	 umów	 zawartych	 z	 takimi	
podwykonawcami,	nie	wymaga	uzyskania	odrębnej	zgody	Województwa.		

2. Z	 zastrzeżeniem	 ust.	 1	 powyżej,	 Partner	 nie	 ma	 prawa	 podzlecania	 całości	 lub	 części	 prac	 wynikających	
z	niniejszej	Umowy	w	 Fazie	 Budowy.	 Partner	w	 zakresie	wypełniania	 obowiązków	Umowy	 odnoszących	 się	 do	
Fazy	 Eksploatacji,	 może	 od	momentu	 rozpoczęcia	 Eksploatacji	 Częściowej	 powierzyć	 wykonywanie	 niektórych	
czynności	 osobom	 trzecim	 o	 ile	 mieści	 się	 to	 w	 zakresie	 normalnej	 praktyki	 rynkowej	 i	 jest	 uzasadnione	
minimalizowaniem	kosztów	działalności	Partnera	w	Fazie	Eksploatacji.	Jednakże	Partner	w	całym	okresie	trwania	
Umowy	 nie	 jest	 uprawniony	 do	 przenoszenia	 jakichkolwiek	 praw	 i	 obowiązków	 z	 niniejszej	 Umowy	 na	 osoby	
trzecie,	ani	w	całości	ani	w	części,	bez	uprzedniej	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	zgody	Województwa.	

3. Przed	wyrażeniem	zgody	przez	Województwo	na	zawarcie	przez	Partnera	umowy	z	podwykonawcą	lub	zawarcie	
przez	 podwykonawcę	 umowy	 z	 dalszym	 podwykonawcą	 w	 Fazie	 Budowy,	 Województwo	 może	 zażądać	
przedłożenia	przez	Partnera	umowy	 lub	projektu	umowy,	 jaką	Partner	 lub	podwykonawca	ma	zamiar	zawrzeć	
z	podwykonawcą.	Województwo,	w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	przedstawienia	mu	przez	Partnera	danych	
podwykonawcy,	 zakresu	 podwykonawstwa	 oraz	 umowy	 z	 podwykonawcą	 lub	 jej	 projektu,	 wraz	 z	 częścią	
Ddokumentacji	 dotyczącą	 wykonania	 robót	 określonych	 w	 umowie	 lub	 projekcie	 umowy	 z	 podwykonawcą,	
może	wyrazić	 na	 piśmie	 sprzeciw	 na	 zawarcie	 takiej	 umowy	 oraz	 posłużenie	 się	 danym	 podwykonawcą	 przy	
wykonywaniu	niniejszej	Umowy.	Partner	zobowiązuje	się	do	zawarcia	w	umowach	z	podwykonawcami	klauzuli	
zakazującej	 podzlecania	 zakresu	 ich	 prac	 kolejnym	 podwykonawcom	 bez	 uprzedniej	 pisemnej	 zgody	
Województwa.	

4. Partner	dołączy	do	protokołu	odbioru	robót	z	Województwem	odpowiedni	protokół	z	uprzedniego	odbioru	tych	
samych	robót	przeprowadzonego	pomiędzy	Partnerem	i	podwykonawcami.	

5. Podwykonawcy	zobowiązani	są	poddać	się	kierownictwu	i	koordynacji	Partnera,	jako	jego	pomocnicy,	a	Partner	
jest	w	całości	odpowiedzialny	za	działania	i	zaniechania	podwykonawców	jak	za	własne	działania	i	zaniechania.		

§	29. Zmiany	w	budowie	i	realizacji	Sieci	–	Procedura	kontroli	zmian	w	Fazie	Budowy	

1. Wszelkie	zmiany	dotyczące	budowy	i	realizacji	Sieci	oraz	CZS	w	stosunku	do	założeń	zawartych	w	Dokumentacji	
Przetargowej	oraz	wskazanych	w	Umowie	wymagają	zmiany	niniejszej	Umowy	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	
nieważności,	zgodnie	z	postawieniami	Rozdziału	21	Umowy.	

2. Z	zastrzeżeniem	ust.	1	powyżej,	przy	zachowaniu	zasad	oraz	procedury	opisanej	w	niniejszym	paragrafie,	w	toku	
wykonywania	Fazy	Budowy	na	etapie	projektowania	Sieci,	a	także	na	etapie	budowy,	w	przypadku,	gdy	z	powodu	
niemożliwych	 do	 przewidzenia	 wcześniej	 warunków	 technicznych	 lub	 formalno-prawnych,	 w	 tym	 również	
z	powodu	 wymagań	 właściciela	 terenu,	 zarządcy	 nieruchomości,	 obszaru,	 niemożliwe	 lub	 bardzo	 utrudnione	
jest	wybudowanie	 Sieci	 w	 dotychczas	 zatwierdzonym	 kształcie,	 przy	 zachowaniu	 tempa	 prac	 wskazanego	
w	Harmonogramie,	możliwa	jest:	

a) zmiana	 technologii	 realizacji	 Sieci	 poprzez	 zmianę	 procentowego	 udziału	 technologii	 realizacji	 Sieci,	
z	jednego	 na	 inny	 Wariant,	 w	 stosunku	 do	 procentów	 Wariantów	 zadeklarowanych	 w	 Ofercie,	 a	 także	
wskazanych	 w	 odebranej	 Dokumentacji	 Projektowej,	 jeżeli	 zmiana	 udziału	 procentowego	 następuje	
na	Wariant	 o	 wyższej	 wadze,	 zgodnie	 z	 wagami	 Wariantów	 przyjętymi	 dla	 kryteriów	 oceny	 ofert	
w	postępowaniu,	w	wyniku	którego	zawarta	została	niniejsza	Umowa;		

b) zmiana	 przebiegu	 Sieci	 poprzez	 zmianę	 zaprojektowanych	 tras	 kablowych	 (rezygnacja	 z	 danej	 Relacji,	
dodanie	nowej),	przy	zachowaniu	procedury,	wymagań	oraz	wytycznych	odnośnie	takiej	zmiany	wskazanych	
w	OPZ	oraz	niniejszej	Umowie;	
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c) zmiana	 lokalizacji	 Węzłów	 lub	 zmiana	 technologii	 budowy	 Węzła	 (budowa	 szaf,	 kontenerów	 zamiast	
pomieszczeń)	 w	 stosunku	 do	 wcześniej	 zaakceptowanej	 przy	 zachowaniu	 procedury,	 wymagań	
oraz	wytycznych	odnośnie	takiej	zmiany	wskazanych	w	OPZ	oraz	niniejszej	Umowy;	

d) zmianę	 przyjętego	 tempa	 realizacji	 prac	 w	 stosunku	 do	 tego	 zaakceptowanego	 przez	 Województwo	
w	odebranej	Dokumentacji	Projektowej	oraz	Harmonogramie.		

zmiana,	o	której	mowa	powyżej	w	pkt	a)	–	d)	nie	stanowi	zmiany	Umowy	i	nie	wymaga	aneksowania	Umowy.		

3. W	 przypadku	 wystąpienia	 trudności,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 powodujących	 potrzebę	 dokonania	 zmiany,	
o	której	 mowa	 w	 ust.	 2	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 przedstawienia	 do	 akceptacji	 na	 piśmie	 Kierownikowi	
Przedsięwzięcia	oraz	Inżynierowi	Kontraktu	propozycji	zmian	zawierającej:	

a) dokumenty	 przedstawiające	 opis	 planowanej	 zmiany	 oraz	 wpływ	 jej	 wprowadzenia	 na	 realizację	
Przedsięwzięcia	zarówno	na	etapie	Fazie	Budowy,	jak	i	Fazy	Częściowej	Eksploatacji	i	Fazy	Eksploatacji,		

b) dokumenty	uwierzytelniające	konieczność	 jej	przeprowadzania	oraz	wpływ	takiej	 zmiany	na	obowiązujący	
Harmonogram	Szczegółowy,		

c) dokumenty	 potwierdzające,	 że	 koszt	 utrzymania	 budowanej	 Infrastruktury	 oraz	 wprowadzonych	 zmian	
będzie	korzystny	ekonomicznie	dla	całości	Przedsięwzięcia,	

d) inne	dokumenty	wymienione	szczegółowo	OPZ	wymagane	dla	dokonania	zmian,	o	których	mowa	w	ust	2	
pkt	a	)	–	d).	

4. Z	 zastrzeżeniem	 ust.	 1	 powyżej,	 wprowadzanie	 zmian,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 nie	 może	 spowodować	
przesunięcia	terminów	wskazanych	w	Harmonogramie	Ramowym,	a	ponadto	możliwe	jest	jedynie	w	przypadku	
otrzymania	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	zgody	Komitetu	Zarządzającego	na	wprowadzenie	takich	zmian,	
przy	 czym	 Komitet	 Zarządzający	 nie	 odmówi	 zatwierdzenia	wprowadzenia	 proponowanej	 zmiany	 bez	 podania	
ważnych	powodów.		

5. Zaakceptowane	na	piśmie	przez	Komitet	Zarządzający	zmiany,	o	których	mowa	w	ust.	3	stają	się	częścią	aktualnej	
Dokumentacji	Projektowej.	

6. Za	 wprowadzenie	 zmian,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 oraz	 za	 realizację	 Przedsięwzięcia	 z	 uwzględnieniem	
zaakceptowanych	 przez	 Województwo	 i	 Inżyniera	 Kontraktu	 zmian,	 zgodnie	 z	 ust.	 4	 powyżej,	 Partnerowi	
nie	przysługuje	żadne	dodatkowe	wynagrodzenie.		

§	30. Centrum	Zarządzania	Siecią	

1. W	ramach	 realizacji	 Fazy	Budowy	oraz	Wynagrodzenia	 za	Budowę	Sieci	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	adaptacji	
oraz	 kompletnego	 wyposażenia	 Budynku	 CZS	 udostępnionego	 Partnerowi	 przez	 Województwo,	 którego	
szczegółowa	 specyfikacja	 zawarta	 jest	 w	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 wskazanymi	
w	Dokumentacji	 Przetargowej	 oraz	 stworzenia	 Podstawowego	 CZS	 oraz	 Zapasowego	 CZS	 składającego	 się	
z	Systemów	opisanych	w	Dokumentacji	 Przetargowej	 jakie	 Partner	 zobowiązany	 jest	 dostarczyć	Województwu	
oraz	wdrożyć	je	w	ramach	niniejszej	Umowy.	

2. Partner	 obowiązany	 jest	 w	 ramach	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	 oraz	 w	 terminach	 wskazanych	
w	Harmonogramie	wdrożyć	 oraz	 zainstalować	w	CZS	 Systemy	wymienione	w	OPZ	 zgodne	 z	wymogami,	w	 tym	
z	funkcjonalnościami	określonymi	w	OPZ	dla	danego	Systemu.	

3. W	ramach	zobowiązań	wynikających	z	niniejszej	Umowy	Partner	zobowiązany	jest	dokonać	na	potrzeby	realizacji	
Przedsięwzięcia	zmian	lub	konfiguracji	Systemów,	o	których	mowa	w	ust.	2	powyżej,	w	zakresie	i	na	warunkach	
szczegółowo	określonych	w	Dokumentacji	Przetargowej.		
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4. Partner	zobowiązany	jest	również	zapewnić	Województwu	prawo	(licencje)	do	korzystania	z	Systemów,	o	których	
mowa	 w	 ust.	 2	 powyżej	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 wskazanymi	 w	 Rozdziale	 15	 Umowy	 oraz	 Dokumentacji	
Przetargowej.		

§	31. Terminy	oraz	postępy	realizacji	prac	–	Harmonogram		

1. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 rozpoczęcia	 prac	 w	 ciągu	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 dnia	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy	
i	przeprowadzenia	 ich	 zgodnie	 z	 Harmonogramem.	 W	 szczególności,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 realizacji	
Umowy	zgodnie	z	postępem	przewidzianym	w	Harmonogramie.		

2. Harmonogram	 Szczegółowy	 zostanie	 opracowany	 przez	 Partnera	 w	 porozumieniu	 z	 Województwem	
na	podstawie	 Harmonogramu	 Ramowego,	 w	 terminie	 60	 (sześćdziesięciu))	 dni	 od	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy	
i	stanowić	będzie	rezultat	prac	podlegający	odbiorom	zgodnie	z	procedurą	Odbioru	Rezultatów.	

3. Harmonogram	 Szczegółowy	 zostanie	 przygotowany	 przez	 Partnera	 z	 uwzględnieniem	 warunków	 szczegółowo	
opisanych	w	Dokumentacji	Przetargowej.	

4. Harmonogram	 Szczegółowy	 nie	 może	 zmieniać	 dat,	 terminów	 oraz	 zakresu	 postępów	 prac	 w	 realizacji	
Przedsięwzięcia	przewidzianych	w	Harmonogramie	Ramowym.	

5. Harmonogram	Szczegółowy	będzie	określał	szczegółowo	zakres	(przyrost)	postępów	prac	Partnera	nad	realizacją	
Przedsięwzięcia	w	Fazie	Budowy	w	ujęciu	przynajmniej	miesięcznych	przedziałów	czasowych	(Kamienie	Milowe),	
a	w	szczególności	zakres	(przyrost)	postępów	prac	w	ramach	danego	Kamienia	Milowego	związanych	z:	

a) pozyskaniem	 niezbędnych	 dla	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 ostatecznych	 decyzji,	 zgód,	 pozwoleń	
administracyjno	prawnych	i	opinii,	

b) pozyskaniem	niezbędnych	dla	realizacji	Przedsięwzięcia	praw	do	dysponowania	nieruchomościami,	

c) przygotowaniem	projektów	budowlanych	dla	każdej	z	relacji,	węzła,	CZS,	

d) przygotowaniem	projektów	wykonawczych	dla	każdej	relacji,	węzła,	CZS,	

e) przygotowaniem	innej	Dokumentacji	wskazanej	w	Umowie	oraz	OPZ,	

f) dostawą	poszczególnych	składników	Infrastruktury,	

g) budową	 poszczególnych	 elementów	 (odcinków)	 Sieci,	 Relacji	 Sieci	 oraz	Węzłów,	Węzłów	 NGA	 oraz	 Sieci	
NGA.	

6. Partner	ponosi	całkowitą	odpowiedzialność	za	zgodne	z	Harmonogramem	ukończenie	Fazy	Budowy	i	wykonanie,	
w	zakresie	oraz	terminach	wskazanych	w	Harmonogramie,	Sieci,	bądź	też	poszczególnych	jej	elementów	zgodnie	
z	Dokumentacją	Przetargową	oraz	Dokumentacją	Projektową	i	Dokumentacją	Powykonawczą.	

7. Partner	zobowiązany	jest	do	sporządzania,	w	sposób	oraz	w	formie	uzgodnionej	z	Województwem	po	zawarciu	
Umowy,	 miesięcznych	 raportów	 zawierających	 opis	 postępów	 prac	 przewidzianych	 w	 Harmonogramie	
Szczegółowym	 oraz	 do	 przedstawiania	 tych	 raportów,	 w	 terminie	 do	 5	 (piątego)	 dnia	 następnego	 miesiąca,	
Inżynierowi	 Kontraktu	 w	 sposób	 uzgodniony	 z	 Inżynierem	 Kontraktu	 po	 zawarciu	 Umowy.	Miesięczny	 raport,	
o	którym	mowa	w	zdaniu	pierwszym	zwierał	będzie	informacje	o	stanie	realizacji	poszczególnych	prac	w	ramach	
Fazy	Budowy,	w	tym	opis	prac	zrealizowanych	w	danym	miesięcznym	okresie	czasu,	w	szczególności	wskazując	
na	 rodzaj	 wykonanych	 prac	 oraz	 stopień	 zaawansowania	 tych	 prac	 (tj.	 osiągnięcie	 przewidzianych	
w	Harmonogramie	Kamieni	Milowych)	oraz	informacje	o	potencjalnych	zagrożeniach	w	realizacji	Przedsięwzięcia	
zgodnie	z	przyjętym	Harmonogramem.		
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8. Wzór	miesięcznego	raportu,	o	którym	mowa	w	ust.	7	powyżej	przygotuje	Partner	w	porozumieniu	z	Inżynierem	
Kontraktu	w	terminie	30	(trzydziestu)	dni	od	daty	podpisania	Umowy,	który	to	wzór	podlega	zatwierdzeniu	przez	
Inżyniera	Kontraktu.		

9. Inżynier	 Kontraktu	 dokona	 weryfikacji	 faktycznie	 wykonanego	 postępu	 prac	 wskazanego	 przez	 Partnera	
w	raporcie,	o	którym	mowa	w	ust.	7	powyżej,	mając	w	szczególności	na	uwadze	zaplanowany	postęp	realizacji	
prac	wskazany	w	Harmonogramie	Szczegółowym	oraz	zatwierdzi	go	na	piśmie	w	terminie	14	(czternastu)	dni	po	
przedstawieniu	raportu	postępu	prac	przez	Partnera.	Brak	zatwierdzenia	przez	Inżyniera	Kontraktu	miesięcznego	
raportu	przedstawionego	przez	Partnera	uznaje	się	za	zatwierdzenie	bez	zastrzeżeń	raportu	za	dany,	miesięczny	
okres	czasu.		

10. Zatwierdzenie	 miesięcznego	 raportu	 postępu	 prac,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 7	 powyżej	 nie	 wyłącza	 jednak	
możliwości	 dokonania	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 innego,	 wskazanego	 przez	Województwo	 przedstawiciela	
Województwa,	 po	 przedstawieniu	 przez	 Partnera	 miesięcznego	 raportu	 z	 postępu	 (przyrostu)	 prac	
przewidzianych	 w	 Harmonogramie	 Szczegółowym	 za	 kolejny	 okres	 czasu,	 ponownej	 weryfikacji	 zgodności	
z	Harmonogramem	dokonanych	przez	Partnera	postępów	prac	nad	realizacją	Przedsięwzięcia	oraz	stwierdzenia,	
że	Partner	nie	zrealizował	wszystkich	prac	przewidzianych	w	Harmonogramie	Szczegółowym	(Kamieni	Milowych)	
w	 danym	 okresie	 czasu	w	wymaganym	 zakresie,	 z	 tym	 zastrzeżeniem,	 iż	 zatwierdzenie	 raportu	 za	 dany	 okres	
czasu	wyłącza	możliwość	 naliczenia	 kar	 umownych	 za	 naruszenie	 przez	 Partnera	 postanowień	Harmonogramu	
Szczegółowego	za	okres	czasu	objęty	zatwierdzonym	raportem	miesięcznym.		

11. W	celu	uniknięcia	jakichkolwiek	wątpliwości,	Strony	zgodnie	potwierdzają,	że	zatwierdzenie	raportu	nie	stanowi	
Odbioru	Rezultatów	prac	wykonanych	przez	Partnera	w	danym	okresie	czasu,	ani	potwierdzenia	(merytorycznej	
i	jakościowej)	zgodności	tych	rezultatów	z	Umową,	Dokumentacją	Przetargową	lub	OPZ.	

12. Niezależnie	 od	 uprawnień	 kontrolnych,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 8-10	 powyżej,	 Inżynier	 Kontraktu	 lub	 inny,	
wskazany	 przez	 Województwo	 przedstawiciel	 Województwa	 uprawniony	 jest	 do	 dokonywania	 bieżących	
przeglądów	stanu	realizacji	przez	Partnera	Harmonogramu	Szczegółowego,	a	w	tym	wglądu	do	tych	prac,	wstępu	
na	Teren	Budowy	oraz	dokonywania	oględzin	poszczególnych	rezultatów	prac.		

13. Na	 wyraźne	 żądanie	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 innego,	 wskazanego	 przez	 Województwo	 przedstawiciela	
Województwa,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 delegowania	 osoby	 należącej	 do	 personelu	 Partnera	 w	 celu	
zaprezentowania	 Inżynierowi	 Kontraktu	 lub	 innemu	 przedstawicielowi	 Województwa	 postępów	 prac	
nad	realizacją	Przedsięwzięcia.		

14. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 udziału	 w	 comiesięcznych	 spotkaniach	 koordynacyjnych	 z	 Inżynierem	 Kontraktu	
lub	innym	 wyznaczonym	 przez	 Województwo	 przedstawicielem	 Województwa	 dotyczących	 postępu	 prac	
nad	realizacją	 Przedsięwzięcia.	 Spotkanie,	 o	 którym	 mowa	 w	 zdaniu	 pierwszym	 zwołuje	 Inżynier	 Kontraktu,	
bądź	też	 inny	 wyznaczony	 przez	 Województwo	 przedstawiciel	 Województwa,	 przy	 czym	 zwołanie	 spotkania	
koordynacyjnego,	 o	 którym	mowa	 w	 zdaniu	 pierwszym	 jest	 prawem	 a	 nie	 obowiązkiem	 Inżyniera	 Kontraktu,	
bądź	też	innego	wskazanego	przez	Województwo	przedstawiciela	Województwa.		

15. Jeśli	 Partner	 napotyka	 jakiekolwiek	 trudności	w	 terminowym,	 tj.	w	 zakresie	 i	 czasie	 założonym	przez	 Partnera	
zgodnie	 z	 Harmonogramem	 Szczegółowym,	 uzyskaniu	 jakichkolwiek	 decyzji,	 pozwoleń	 i	 uzgodnień	
administracyjnych	 lub	 zawarciu	 z	 podmiotami	 trzecimi	 umów	 niezbędnych	 do	 realizacji	 Przedsięwzięcia	
zobowiązany	 jest	 on	 do	 bezwzględnego	 i	 niezwłocznego	 poinformowania	 o	 tym	 fakcie	 Inżyniera	 Kontraktu	
i	Województwa	 oraz	 do	 podjęcia	 wszelkich	możliwych	 i	 dozwolonych	 przez	 prawo	 środków	mających	 na	 celu	
przyspieszenie	 pozyskania	 jakichkolwiek	 decyzji,	 pozwoleń	 i	 uzgodnień	 administracyjnych	 lub	 zawarcia	
z	podmiotami	trzecimi	umów	niezbędnych	do	realizacji	Przedsięwzięcia.		

16. Jeżeli	realizacja	zobowiązań	Partnera	w	zakresie	oraz	terminach	określonych	w	Harmonogramie	Szczegółowym,	
a	w	 tym	 zobowiązań	 Partnera	 związanych	 z	 uzyskaniem	 jakichkolwiek	 decyzji,	 pozwoleń	 i	 uzgodnień	
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administracyjnych	 lub	 zawarcia	 z	 podmiotami	 trzecimi	 umów	 niezbędnych	 do	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	
nie	będzie	 możliwa	 z	 uwagi	 na	 okoliczności,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 15	 powyżej,	 Partner	 zobowiązany	 jest	
przedstawić	 na	 piśmie	 Inżynierowi	 Kontraktu	 propozycje	 zmian	 Harmonogramu	 Szczegółowego	 wraz	
z	uzasadnieniem	 konieczności	 dokonania	 takiej	 zmiany	 oraz	 oszacowaniem	 ryzyka	 niedotrzymania	 terminu	
Odbioru	Końcowego	Sieci.		

17. Partner	 ponosi	 ryzyka	 wystąpienia	 dodatkowych	 kosztów	 i	 opóźnień	 wynikających	 z	 ewentualnych	 opóźnień	
w	działaniach	 organów	 administracyjnych,	 z	wyłączeniem	 ryzyka	 dodatkowych	 kosztów	 i	 opóźnień	 związanych	
odkryciem	 na	 Terenie	 Budowy	 broni,	 bomb,	 niewybuchów	 lub	 innych	 materiałów	 wybuchowych	
oraz	przedmiotów	o	znaczeniu	archeologicznym	i	historycznym.	

18. Zmiana	Harmonogramu	Szczegółowego,	 o	 ile	 nie	ma	wpływu	na	 zmianę	Dnia	 Zakończenia	Budowy	 i	terminów	
określonych	 w	 Harmonogramie	 Ramowym,	 nie	 stanowi	 zmiany	 Umowy.	 Dla	 uniknięcia	 wątpliwości	 Strony	
potwierdzają,	 że	 zmiana	 Harmonogramu	 Szczegółowego,	 o	 której	 mowa	 w	niniejszym	 ustępie	 nie	 wymaga	
formalnego	 aneksowania	 Umowy,	 a	 jedynie	 decyzji	 Komitetu	 Zarządzającego.	 Zmiana	 Harmonogramu	
Szczegółowego,	o	której	mowa	w	niniejszym	ustępie	nie	może	jednak	powodować	zmiany	terminów	oraz	zakresu	
postępów	prac	nad	realizacją	Przedsięwzięcia	przewidzianych	w	Harmonogramie	Ramowym.		

§	32. Odbiory	

1. Odbiorom	w	ramach	realizacji	Fazy	Budowy	podlegać	będą	w	szczególności:	

a) prace	 projektowe	 składające	 się	 na	Dokumentację	 Projektową	 (w	 tym	projekty	 budowlane,	wykonawcze,	
decyzje,)	oraz	Dokumentacja	Powykonawcza,	

b) ważne	i	skuteczne	umowy	IRU	oraz	Umowy	Najmu	Pomieszczeń		

c) bieżące	prace	związane	z	budową	w	tym	roboty	zanikające	i	ulegające	zakryciu,	

d) kanalizacja	teletechniczna,	

e) linie	światłowodowe	z	zakończeniami,	

f) pomieszczenia	Węzłów	lub	węzły	zewnętrzne	(szafy	lub	kontenery	zewnętrzne),		

g) CZS	 (adaptacja	 oraz	 wyposażenie	 Budynku	 CZS)	 wraz	 z	 infrastrukturą	 towarzyszącą,	 w	 tym	 dostawą	
i	wdrożeniem	Systemów,	

h) urządzenia	aktywne	wraz		ich	instalacją,	

i) Sieć	NGA	w	poszczególnych	miejscowościach	oraz	w	zakresie	elementów	wskazanych	w	OPZ.	

2. W	ramach	realizacji	Umowy	Strony	przewidują	możliwość	dokonywania	następujących	Odbiorów:	

a) Odbiór	Techniczny,	

b) Odbiór	Rezultatów,	

c) Odbiór	Częściowy,	

d) Odbiór	Końcowy	Sieci.	

3. Odbiory	 dokonywane	 będą	 zgodnie	 z	 Dokumentacją	 Przetargową,	 a	 w	 szczególności	 zgodnie	 z	 procedurami	
odbiorczymi,	 metodykami	 oraz	 metodologiami	 określonymi	 w	 OPZ,	 a	 także	 zgodnie	 z	 postanowieniami	
niniejszego	paragrafu.	

4. Odbiory	przewidziane	w	ramach	niniejszej	Umowy	dokonywane	będą	w	Fazie	Budowy	przez	Inżyniera	Kontraktu,	
przy	czym	Odbioru	Końcowego	Sieci	dokonywał	będzie	Komitet	Zarządzający.		
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5. W	trakcie	procedury	Odbioru	Inżynier	Kontraktu	działający	w	imieniu	Województwa,	bądź	też	 inny	wyznaczony	
przez	Województwo	przedstawiciel	Województwa	dokona	weryfikacji,	czy	przedmiot	Odbioru	spełnia	wymagania	
określone	 w	 Umowie	 oraz	 Dokumentacji	 Przetargowej,	 w	 tym	 przeprowadzi	 niezbędne	 testy	 potwierdzające	
spełnienie	 przez	 przedmiot	 Odbioru	 kryteriów	 określonych	 w	 niniejszej	 Umowie	 oraz	 Dokumentacji	
Przetargowej.		

6. Procedura	Odbioru	rozpoczyna	się	poprzez	zgłoszenie	przez	Partnera	do	Inżyniera	Kontraktu	odpowiedniej	części	
(Odbiór	 Techniczny,	 Odbiór	 Rezultatu	 lub	 Odbiór	 Częściowy)	 lub	 całości	 (Odbiór	 Końcowy)	 realizacji	 prac	
wykonanych	 w	 ramach	 Fazy	 Budowy	 do	 odpowiedniego	 Odbioru.	 Zgłoszenie	 wymaga	 formy	 pisemnej	 pod	
rygorem	nieważności.	

7. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 poinformowania	 Inżyniera	 Kontraktu	 o	 przewidywanych	 terminach	 Odbiorów,	
o	których	mowa	w	ust.	2	powyżej	z	co	najmniej	10	(dziesięcio)	dniowym	wyprzedzeniem.	

8. Niezależnie	od	obowiązku	Partnera	przewidzianego	w	ust.	7	powyżej,	Partner	zobowiązany	jest	do	sporządzania,	
w	formie	 i	 sposób	szczegółowo	uzgodniony	z	 Inżynierem	Kontraktu	po	podpisaniu	niniejszej	Umowy	 lub	 innym	
wyznaczonym	 przez	 Województwo	 przedstawicielem	 Województwa,	 planu	 odbiorczego,	 w	 którym	 Partner	
przedstawi	 planowany	 zakres	 prac	 (rezultaty),	 które	 Partner	 zamierza	 zgłosić	 do	 Odbioru	 w	 najbliższym	
miesięcznym	okresie	czasu.	Plan	odbiorczy,	o	którym	mowa	w	zdaniu	pierwszym	powinien	określać	 liczbę	prac	
/rezultatów,	 które	 Partner	 przewiduje	 przedstawić	 do	 Odbioru,	 przy	 czym	 liczba	 Odbiorów	 przyjęta	 w	 danym	
planie	 nie	 może	 zakładać	 więcej	 niż	 5	 (pięć)	 Odbiorów	 w	 danej	 branży	 (odbiorów	 branżowych)	 w	 jednym	
tygodniu,	chyba,	że	Inżynier	Kontraktu	zatwierdzi	przygotowany	przez	Partnera	i	przedstawiony	z	odpowiednim	
wcześniejszym	 wyprzedzeniem	 harmonogram,	 który	 będzie	 przewidywał	 większą	 liczbę	 Odbiorów	 w	 danym	
czasie	wynikającym	z	tego	harmonogramu.		

9. Odbiór	poszczególnych	prac:	przez	Inżyniera	Kontraktu	nastąpi	w	terminie	nie	dłuższym	niż:	

a) 5	(pięć)	Dni	Roboczych	od	dnia	przedstawienia	przez	Partnera	prac	projektowych	do	Odbioru	Technicznego,	

b) 10	(dziesięć)	Dni	Roboczych	od	dnia	przedstawienia	przez	Partnera	rezultatów	oraz	części	Sieci	odpowiednio	
do	Odbioru	Rezultatu	lub	Odbiory	Częściowego,	

przy	 czym	 jeżeli	 Partner	 przedstawi	 do	 Odbioru	 więcej	 prac	 niż	 przewidzianych	 w	 planie	 odbiorczym,	
o	którym	mowa	w	ust.	8	powyżej,	bądź	też	zakres	prac	odbiegać	będzie	od	opisanych	w	tym	planie,	termin	
Odbioru	przez	 Inżyniera	Kontraktu	może	ulec	wydłużeniu,	 stosownie	do	 liczby	 i	 zakresu	prac	/	 rezultatów	
prac	 przedstawionych	 do	 Odbioru.	 W	 takim	 przypadku,	 wydłużenie	 terminu	 Odbioru	 przez	 Inżyniera	
Kontraktu	 prac	 przedstawionych	 przez	 Partnera	 nie	 może	 być	 traktowane	 jako	 zwłoka	 lub	 opóźnienie	
po	stronie	Województwa,	ani	jakikolwiek	inny	brak	współdziałania	ze	strony	Województwa.	

10. Odbiór	Końcowy	Sieci	dokonywany	 jest	przez	Komitet	Zarządzający	w	 terminie	20	 (dwudziestu)	Dni	Roboczych	
od	dnia	 przedstawienia	 przez	 Partnera	 Sieci	 do	 Odbioru	 Końcowego.	 Odbiory	 Rezultatów,	 Odbiory	 Częściowe	
oraz	 Odbiór	 Końcowy	 dokonywane	 są	 każdorazowo	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 poprzez	
podpisanie	 Protokołu	 Odbioru	 (odpowiednio:	 Protokół	 Odbioru	 Rezultatu,	 Protokół	 Odbioru	 Częściowego,	
Protokół	Odbioru	Końcowego),	a	Odbiór	Techniczny	następuje	poprzez	wpis	adnotacji	do	Dziennika	Budowy.		

11. Protokół	 Odbioru	 lub	 odpowiednio	 wpis	 w	 Dzienniku	 Budowy	 sporządzany	 jest	 także	 w	 wypadku	 odmowy	
odbioru	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 w	 części,	 która	 powinna	 zostać	 w	 treści	 protokołu	 uzasadniona	 wraz	
z	zaznaczeniem	terminu	kolejnego	Odbioru,	o	ile	będzie	miał	miejsce.	Protokoły	Odbioru	oraz	wpisy	w	Dzienniku	
Budowy	 powinny	 określać	 w	 szczególności	 zakres	 prac	 objętych	 danym	 Odbiorem	 oraz	 jakość	 i	 terminowość	
ich	wykonania.	Odbiory	dokonywane	będą	w	obecności	przedstawiciela	Partnera	oraz	Inżyniera	Kontraktu.	

12. Niezależnie	 od	 Odbiorów	 Rezultatów,	 Odbiorów	 Częściowych	 i	 Odbioru	 Końcowego	 stanowiących	 podstawę	
do	wypłaty	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	 na	 rzecz	 Partnera	 w	 zakresie	 opisanym	 w	 OPZ	 każda	 robota	
zanikająca	 lub	 podlegająca	 zakryciu	 zostanie	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 odebrana	 w	 ramach	 Odbioru	
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Technicznego	 niezwłocznie	 od	 zawiadomienia	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 też	 innego	 wyznaczonego	 przez	
Województwo	przedstawiciela	Województwa.	

13. Odbiór	 prac	 budowlanych	 stanowiących	 rezultaty	 podlegające	 Odbiorom	 Rezultatów	 powinien	 zostać	
poprzedzony	Odbiorem	Technicznym	potwierdzonym	wpisem	do	dziennika	budowy	zawierającym	oświadczenie	
kierownika	 budowy	 o	 zakończeniu	 wszystkich	 prac	 budowlanych,	 potwierdzonym	 za	 zgodność	 ze	 stanem	
faktycznym	przez	Inżyniera	Kontraktu.	

14. Województwo,	w	tym	Inżynier	Kontraktu	ma	prawo	do	weryfikacji	należytego	wykonania	wszystkich	prac,	robót	
oraz	prac	podlegających	Odbiorom	dowolną	metodą	oraz	skorzystania	z	opinii	niezależnego	audytora.	

15. Z	zastrzeżeniem	postanowień	§	32	ust.	28,	w	razie	stwierdzenia	przez	 Inżyniera	Kontraktu	 lub	Województwo	w	
trakcie	Odbioru	 istnienia	 jakichkolwiek	Wad/Usterek	 prac	wykonanych	w	 ramach	 odbieranego	 etapu	 realizacji	
Przedsięwzięcia	 może	 on	 uzależnić	 dokonanie	 tego	 Odbioru	 i	 podpisanie	 protokołu	 od	 usunięcia	 tych	
Wad/Usterek.	 W	 takim	 przypadku	 Strony	 określą	 termin,	 do	 którego	 powinny	 zostać	 usunięte	 Wady/Usterki	
stwierdzone	 podczas	 Odbioru.	 Niezwłocznie	 po	 usunięciu	 przez	 Partnera	 Wad/Usterek	 zostanie	 wyznaczony	
nowy	termin	dokonania	Odbioru.		

16. W	 przypadku	 braku	 usunięcia	 Wad/Usterek	 wskazanych	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 lub	 Województwo	 w	
uzgodnionym	 przez	 Strony	 terminie,	 Województwo	 uprawnione	 jest	 do	 powierzenia	 zastępczego	 usunięcia	
Wad/Usterek	podmiotowi	trzeciemu	na	koszt	i	ryzyko	Partnera.	

17. Partner	nie	może	odmówić	usunięcia	Wad	oraz	Usterek	bez	względu	na	wysokość	związanych	z	tym	kosztów.	

18. O	 ile	 w	 Umowie	 nie	 postanowiono	 inaczej,	 datą	 spełnienia	 określonego	 świadczenia	 będzie	 zgłoszenie	 przez	
Partnera	 danej	 pracy	 do	 Odbioru	 pod	warunkiem,	 że	 praca	 taka	 zostanie	 zaakceptowana	 bez	 zastrzeżeń	 przy	
pierwszym	 Odbiorze,	 zgodnie	 z	 procedurą	 Odbioru.	 Jednakże	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 nieprawidłowości	
w	zgłoszonych	 do	 Odbioru	 pracach/rezultatach/robotach	 termin	 uważa	 się	 za	 niedotrzymany,	 a	 terminem	
wykonania	będzie	podpisanie	stosownego	Protokołu	Odbioru	przez	Województwo.	

19. Dopóki	 nie	 zostaną	 spełnione	 przez	 Partnera	 wszystkie	 warunki	 umożliwiające	 dokonanie	 i	 potwierdzenie	
Odbioru,	zgłoszoną	do	Odbioru	część	lub	całość	prac	uważa	się	za	niewykonaną.	Zgłoszenie	przez	Województwo	
zastrzeżeń	nie	przedłuża	Partnerowi	terminów	przewidziany	na	Odbiór,	ani	też	nie	zwalnia	z	odpowiedzialności	
za	ich	naruszenie.		

20. Jeżeli	w	toku	czynności	Odbioru	zostaną	stwierdzone	Wady/Usterki	niedające	się	usunąć,	Województwo	może:	

a) jeżeli	 Wady	 /Usterki	 umożliwiają	 użytkowanie	 Sieci	 lub	 jej	 części	 zgodnie	 z	 parametrami	 opisanymi	 w	
Dokumentacji	 Przetargowej	 –	 obniżyć	 wynagrodzenie	 Partnera	 odpowiednio	 do	 obniżonej	 wartości	
użytkowej;	

b) jeżeli	 Wady	 uniemożliwiają	 użytkowanie	 Sieci	 lub	 jej	 części	 zgodnie	 z	 parametrami	 opisanymi	
w	Dokumentacji	Przetargowej	-	odstąpić	od	Umowy	albo	żądać	ponownego	wykonania	odpowiednich	prac,	
w	 tym	 prac	 budowlanych,	 zachowując	 prawo	 domagania	 się	 od	 Partnera	 naprawienia	 szkody	 wynikłej	
z	opóźnienia,	 w	 tym	 również	 powierzyć	 ponowne	 wykonanie	 tych	 prac	 podmiotowi	 trzeciemu	 na	 koszt	
i	ryzyko	Partnera.	

21. Odbiory	Rezultatów,	Odbiory	Częściowe,	Odbiór	Końcowy	dokonywane	będą	przez	podmioty	wskazane	w	§	32	
ust.	 21	 Umowy	 przy	 udziale	 komisji	 odbioru	 powołanej	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 w	 skład,	 której	 wejdzie	 co	
najmniej	 przedstawiciel	 Inżyniera	 Kontraktu	 pełniący	 funkcję	 inspektora	 nadzoru.	 Komisja	 Odbioru	 nie	 jest	
powoływana	na	potrzeby	przeprowadzania	Odbiorów	Technicznych.		

22. Partner	ponosi	wszelkie	koszty	związane	z	przeprowadzaniem	prób,	badań,	testów	i	pomiarów	itp.	niezbędnych	
do	udokumentowania	 jakości	 robót	 i	 ich	 zgodności	 z	wymogami	prawa	budowlanego,	odpowiednimi	normami	
budowlanymi	i	technicznymi	oraz	postanowieniami	Umowy.		
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23. Odbiorom	 Technicznym	 podlega	 Dokumentacja	 Projektowa	 w	 zakresie	 i	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 OPZ	
oraz	roboty	 budowlane	 zanikające	 i	 ulegające	 zakryciu,	 a	 także	 prace	 związane	 z	 adaptacją	 pomieszczeń	
węzłowych,	 instalacją	 systemów	 towarzyszących,	 lokalizacją	 szaf,	 badania	 kalibracyjne	 kanalizacji	 kablowej,	
mikrokanalizacji,	 pomiary	 linii	 światłowodowych,	 skrzyżowania	 i	 zbliżenia	 z	 siecią	 uzbrojenia	 terenowego,	
instalacja	i	uruchomienie	urządzeń	w	zakresie	i	na	zasadach	opisanych	w	OPZ.	

24. Odbiór	Rezultatu:	

a) w	 postaci	 prac	 projektowych	 stanowiących	 element	 Dokumentacji	 Projektowej	 będzie	 realizowany	
dla	Dokumentacji	Projektowej	dotyczącej:	

i. Relacji	 Szkieletowej	 wraz	 z	 minimum	 jednym	 Węzłem	 Szkieletowym,	 obejmującej	 elementy	
wymienione	szczegółowo	w	OPZ;	

ii. Relacji	 Dystrybucyjnej	 wraz	 z	 minimum	 jednym	 Węzłem	 Dystrybucyjnym,	 obejmującej	 elementy	
wymienione	szczegółowo	w	OPZ;	

iii. Sieci	 NGA	 w	 danej	 miejscowości	 –	 w	 zakresie	 i	 w	 części	 obejmującej	 elementy	 wymienione	
szczegółowo	w	OPZ;	

iv. Koncepcyjnego	Projekt	Technicznego	części	aktywnej;		

w	zakresie	i	na	zasadach	szczegółowo	opisanych	w	OPZ;	

b) w	 postaci	 prac	 budowlanych	 lub	 instalacyjnych	 wraz	 z	 kompletną	 Dokumentacją	 Powykonawcza		
i	protokołami	z	Odbiorów	Technicznych	będzie	realizowany	dla:	

i. Relacji	 Szkieletowej	 wraz	 z	 minimum	 jednym	 Węzłem	 Szkieletowym	 oraz	 wszystkimi	 instalacjami	
towarzyszącymi	i	innymi	elementami	szczegółowo	opisanymi	w	OPZ;	

ii. Relacji	Dystrybucyjnej	wraz	z	minimum	jednym	Węzłem	Dystrybucyjnym	oraz	wszystkimi	instalacjami	
towarzyszącymi	i	innymi	elementami	szczegółowo	opisanymi	w	OPZ;	

iii. Kompletnej	 instalacji	 urządzeń	 aktywnych	 w	 minimum	 jednym	 Węźle	 w	 zakresie	 i	 na	 zasadach	
opisanych	w	OPZ;	

iv. Centrum	 Zarządzania	 siecią	 wraz	 z	 infrastrukturą	 towarzyszącą,	 w	 tym	 dostawą	 i	 wdrożeniem	
Systemów,	z	wyłączeniem	Systemu	paszportyzacji	sieci;	

v. Systemu	paszportyzacji	Sieci;	

vi. Sieć	 	 NGA	 w	 danej	 miejscowości	 –	 w	 zakresie	 i	 w	 części	 obejmującej	 elementy	 wymienione	
szczegółowo	w	OPZ;	

w	zakresie	i	na	zasadach	szczegółowo	opisanych	w	OPZ.	

25. Odbiór	Częściowy	Sieci	dla:	

a) 	Relacji	Szkieletowej	lub	Relacji	Dystrybucyjnej	możliwy	jest	dopiero	po:	

i. sprawdzeniu	kompletności	i	zgodności	wykonanych	robót	z	odebraną	Dokumentacją	Projektową,	

ii. przeprowadzeniu	weryfikacji	pomiarów,	w	szczelności	rurociągów	dla	wszystkich	przęseł	wchodzących	
w	skład	 danej	 Relacji	 wykonaną	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 i	 potwierdzeniu	 tego	 stosownym	
protokołem	Odbioru	Rezultatu,	

iii. Odbiorze	Dokumentacji	Powykonawczej	i	inwentaryzacji	powykonawczej	danej	Relacji,	

iv. przeprowadzeniu	weryfikacji	pomiarów	transmisyjnych	i	reflektometrycznych	danej	Relacji	i	uzyskaniu	
pozytywnych	wyników	tej	weryfikacji,	
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v. sprawdzeniu	 wykonania	Węzłów	 danej	 Relacji,	 w	 tym	 przyłącza	 energetyczne,	 uziemienia,	 instalacji	
towarzyszących	i	wyposażenia.	

b) Budowy	Sieci	NGA	w	całej	miejscowości	możliwy	jest	dopiero	po:	

i. zakończeniu	budowy	wszystkich	Węzłów	NGA,	

ii. zakończeniu	budowy	odcinków	sieci	NGA	w	ramach	konkretnej	miejscowości,	

iii. zakończeniu	budowy	połączenia	sieci	NGA	z	Węzłem	Szkieletowym,	

iv. przedstawieniu	 kompletnej	 dokumentacji	 potwierdzającej	 zasięg	 Sieci	 NGA	 w	 danej	 miejscowości	
zgodnie	z	Ofertą.	

26. Odbiór	 Końcowy	 Sieci	 przeprowadzany	 jest	 dopiero	 po	 zrealizowaniu	 całości	 wymagań	 opisanych	 w	Fazie	
Budowy,	kiedy	Sieć	spełnia	wszystkie	wymagania	zawarte	w	Dokumentacji	Przetargowej	i	gotowa	jest	do	pełnej	
eksploatacji	 i	 świadczenia	 z	 jej	 wykorzystaniem	 co	 najmniej	 Podstawowych	 Usług	 Hurtowych,	 nie	 wcześniej	
jednak	niż	po	zakończeniu	wszystkich	Odbiorów	Częściowych	Sieci.	

27. Przed	 przystąpieniem	 do	 Odbioru	 Końcowego	 Partner	 zobowiązany	 jest	 dostarczyć	 do	 pisemnej	 akceptacji	
Inżynierowi	Kontraktu,	działającemu	w	imieniu	Województwa,	następujące	dokumenty:	

a) kompletną	Dokumentację	Powykonawczą,		

b) wszystkie	protokoły	z	dokonanych	odpowiednich	pomiarów,	o	których	mowa	w	OPZ,	

c) komplet	wszystkich	dotychczas	podpisanych	przez	Województwo	Protokołów	Odbiorów.	

Brak	 akceptacji	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu,	 Dokumentacji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 26	 powyżej,	 nie	 wstrzymuje	
możliwości	dokonania	przez	Komitet	Zarządzający	Odbioru	Końcowego	Sieci.	

28. Odbiór	Końcowy	nastąpi	z	chwilą	podpisania	przez	Komitet	Zarządzający	protokołu	zawierającego	stwierdzenie,	
że	Województwo	przyjmuje	Sieć	oraz	wszystkie	prace	wykonane	w	ramach	Fazy	Budowy	bez	zastrzeżeń,	z	tym	
zastrzeżeniem,	że	wskazanie	Usterek	nie	wstrzymuje	Odbioru	Końcowego,	a	powoduje	konieczność	ich	usunięci	
w	 Fazie	 Eksploatacji	 Częściowej	 trwającej	 po	 Odbiorze	 Końcowym	 lub	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 w	 terminie	
wskazanym	 w	 Protokole	 Odbioru	 Końcowego.	 Protokół	 Odbioru	 Końcowego	 sporządzany	 jest	 w	 6	 (sześciu)	
egzemplarzach,	w	formie	pisemnej,	zastrzeżonej	pod	rygorem	nieważności.		

29. Komitet	 Zarządzający	 może	 odmówić	 dokonania	 Odbioru	 Końcowego,	 jeżeli	 nie	 zostały	 wykonane	 wszystkie	
prace	w	 ramach	Fazy	Budowy,	bądź	 też,	 jeżeli	 stwierdził	w	 jego	 trakcie	 istnienie	Wad,	a	Partner	odmawia	 ich	
usunięcia	 w	 okresie,	 w	 którym	 dokonywany	 jest	 Odbiór	 Końcowy.	W	 takim	 przypadku	 Komitet	 Zarządzający	
określi	 termin,	 do	 którego	 powinny	 zostać	 wykonane	 wszystkie	 zaległe	 prace	 lub	 zostaną	 usunięte	 Wady	
stwierdzone	 podczas	 Odbioru	 Końcowego.	 Niezwłocznie	 po	 wywiązaniu	 się	 przez	 Partnera	 z	 obowiązku	
wykonania	zaległych	prac	lub	usunięcia	Wad	zostanie	wyznaczony	nowy	termin	dokonania	Odbioru	Końcowego	
Sieci,	zaś	postanowienia	zawarte	powyżej	będą	stosowane	odpowiednio.	

30. Podpisanie	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 bez	 zastrzeżeń	 jest	 jednoznaczne	 z	zakończeniem	 realizacji	 Fazy	
Budowy	 i	 przekazaniem	 wykonanej	 w	 ramach	 tej	 Fazy	 całej	 Sieci	 oraz	 Infrastruktury,	 w	 tym	 CZS	 (adaptacja	
i	wyposażenie)	Województwu.	

31. Dokonanie	 Odbioru	 lub	 Odbioru	 Końcowego	 nie	 zwalnia	 Partnera	 od	odpowiedzialności,	 jeżeli	 na	 podstawie	
dotychczasowych	 prac	 Partner	 wiedział	 lub	 jako	 profesjonalista	 powinien	 był	 wiedzieć,	 że	 odebrane	 przez	
Województwo	 prace/rezultaty/roboty	 nie	 spełniają	 wymagań	 określonych	 w	 Umowie	 oraz	 Dokumentacji	
Przetargowej	oraz	nie	wpływa	na	możliwość	skorzystania	przez	Województwo	z	uprawnień	przysługujących	mu	
na	mocy	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa	 oraz	 postanowień	 Umowy	w	wypadku	 nienależytego	
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wykonania	 Umowy,	 w	 tym	 również	 Województwo	 ma	 prawo	 do	 naliczenia	 kar	 umownych,	 dochodzenia	
odszkodowań	oraz	odstąpienia	od	Umowy.		

32. Województwo	 nabywa	 własność	 Sieci/Obiektu/CZS,	 Dokumentacji	 sukcesywnie	 z	 chwilą	 łączenia	 kanalizacji	
kablowej	lub	łączy	światłowodowych	w	wykonaniu	robót	budowlanych,	najpóźniej	z	chwilą	Odbioru	Rezultatu	lub	
Odbioru	 Częściowego	w	 stosunku	 do	 rezultatów	nie	 podlegających	 odrębnym	odbiorom.	Wszelkie	 inne	 rzeczy	
i	prawa	 objęte	 przedmiotem	 Umowy,	 w	 szczególności	 własność	 urządzeń	 w	 Węzłach,	 jak	 również	 własność	
istniejącej	 Infrastruktury,	 przechodzą	 na	Województwo	 z	 chwilą	 dokonania	 odpowiedniego	 Odbioru	 Rezultatu	
lub	 Odbioru	 Częściowego,	 a	 jeżeli	 nie	 były	 przedmiotem	 takiego	 Odbioru,	 to	 z	 chwilą	 Odbioru	 Końcowego,	
w	zależności	od	tego,	którym	z	tych	odbiorów	są	po	raz	pierwszy	objęte, chyba	że	ze	szczególnych	postanowień	
Umowy	 wynika	 inaczej.	 Podobnie,	 IRU,	 Najem	 Pomieszczeń	 są	 ustanawiane	 na	 rzecz	 Województwa	 z	 chwilą	
pierwszego	 ich	 Odbioru	 (Rezultatu,	 Częściowego	 lub	 Końcowego).	 Niemniej	 jednak	 ciężary	 związane	
z	nabywanymi	 na	 własność	 Województwa	 rzeczami	 i	 prawami	 oraz	 niebezpieczeństwo	 ich	 przypadkowego	
uszkodzenia	lub	utraty	przechodzą	na	Województwo	dopiero	wraz	z	Zakończeniem.	

33. Szczegółowe	zasady	oraz	warunki	niezbędne	do	przeprowadzania	poszczególnych	Odbiorów	zawarte	są	w	OPZ.	

§	33. Wynagrodzenie	za	Budowę	Sieci	

1. Za	 wykonanie	 Fazy	 Budowy,	 Partner	 otrzyma,	 zgodnie	 ze	 złożoną	 Ofertą,	 łączne	 wynagrodzenie	 ryczałtowe	
w	wysokości	458.359.020,85	 złotych	brutto	 (słownie:	 czterysta	pięćdziesiąt	osiem	milionów	trzysta	pięćdziesiąt	
dziewięć	 tysięcy	 dwadzieścia	 złotych	 osiemdziesiąt	 pięć	 groszy)	 („Wynagrodzenie	 za	Budowę”),	 obejmujące	
wszelkie	obciążenia	związane	z	realizacją	Fazy	Budowy	oraz	wynikające	z	przepisów	prawa,	w	tym	wynagrodzenie	
wynikające	z	przeniesienia	praw	autorskich	majątkowych	do	rezultatów	i	prac	powstałych	oraz	dostarczonych	w	
trakcie	 realizacji	 Fazy	 Budowy	 na	 określonych	 w	 niniejszej	 Umowie	 polach	 eksploatacji,	 udzielenia	 lub	
zapewnienia	udzielenia	licencji	wskazanych	w	Umowie,	jak	i	również	wszystkie	koszty,	opłaty,	wydatki	Partnera,	a	
także	podatki,	w	tym	podatek	od	towarów	i	usług	(VAT),	jeśli	jest	należny.	

2. Wynagrodzenie	 za	 Budowę	 stanowi	 całość	 wynagrodzenia	 Partnera	 w	 związku	 z	 realizacją	 Fazy	 Budowy.	
Partnerowi	nie	przysługują	żadne	inne	roszczenia	w	stosunku	do	Województwa,	w	szczególności:	zwrot	kosztów	
podróży	 oraz	 zakwaterowania	 członków	 personelu	 Partnera,	 w	 tym	 Personelu	 Kluczowego,	 czy	 też	 zwrot	
jakichkolwiek	 innych,	 dodatkowych	 kosztów	 czy	 nakładów	ponoszonych	 przez	 Partnera	 związanych	 z	realizacją	
Fazy	Budowy.	

3. Płatność	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 przez	 Województwo	 na	 rzecz	 Partnera	 następować	 będzie	 częściami	
na	podstawie	 odpowiednich	 dokumentów	 wskazanych	 w	 Umowie	 oraz	 OPZ.	 Przez	 okres	 pierwszych	
14	(czternastu)	miesięcy	obowiązywania	Umowy	płatność	może	 się	odbywać	w	 jednym	w	dwu	alternatywnych	
systemów	 dokonywania	 płatności,	 tj.	 w	 systemie	 płatności	 zaliczkowych,	 dokonywanych	 częściowo	 z	 dołu	
i	opisanych	 w	 ust.	 13	 –	 28	 poniżej	 („Płatności	 Zaliczkowe”)	 bądź,	 jeśli	 Partner	 nie	 zadeklaruje	 skorzystania	
z	procedury	 Płatności	 Zaliczkowych,	 na	 zasadach	 ogólnych	 opisanych	 w	 ust.	 4	 –	 12	 poniżej	 („Ogólne	 Zasady	
Płatności”)	

[Ogólne	Zasady	Płatności]	

4. Przy	 zastosowaniu	Ogólnych	 Zasad	 Płatności	wynagrodzenie	 Partnera	 za	 realizację	 Fazy	 Budowy	płatne	 będzie	
co	dwa	miesiące	 i	obejmowało	będzie	wartość	Odebranych	w	danym	dwumiesięcznym	okresie	prac	wynikającą	
z	Dokumentacji	 Przetargowej,	 na	 podstawie	 sporządzonego	 przez	 Partnera	 i	 zaakceptowanego	 przez	Inżyniera	
Kontraktu	dwumiesięcznego	 raportu	 rozliczeniowego	 („Raport	Rozliczeniowy”).	 Raport	Rozliczeniowy	 zawierać	
będzie	zestawienie	prac	Odebranych	w	danym	dwumiesięcznym	okresie	(„Okres	Rozliczeniowy”)	wraz	z	kwotami	
należnymi	za	poszczególne	Odbiory,	zgodnie	z	procedurą	opisaną	poniżej.		
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5. Z	 zastrzeżeniem	 postanowień	 ust.	 12	 poniżej	 podstawą	 do	 wystawienia	 faktury	 za	 dany	 okres	 rozliczeniowy	
będzie	 odpowiedni	 Raport	 Rozliczeniowy	 wraz	 ze	 stosownymi	 Protokołami	 Odbiorów	 Rezultatów	
lub	Protokołami	 Odbiorów	 Częściowych	 podpisanymi	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 bez	 zastrzeżeń	
oraz	sporządzonymi	 w	danym	Okresie	 Rozliczeniowym,	 którego	 dotyczy	 przedstawiane	 do	 zapłaty	 zestawienie	
wykonanych	i	odebranych	prac.	

6. Warunkiem	zapłaty	wynagrodzenia	za	prace	odebrane	w	danym	Okresie	Rozliczeniowym	jest	dostarczenie	przez	
Partnera,	 prawidłowo	 wystawionej	 faktury	 VAT	 wraz	 z	 kopią	 zatwierdzonego	 i	 podpisanego	 przez	 Inżyniera	
Kontraktu	 Raportu	 Rozliczeniowego	 oraz	 podpisanych	 przez	 Inżyniera	 Kontraktu	 bez	 zastrzeżeń	 stosownych	
Protokołów	Odbioru	prac	wskazanych	we	właściwym	Raporcie	Rozliczeniowym.		

7. Wraz	 z	 przedstawieniem	 danego	 Raportu	 Rozliczeniowego	 Partner	 zobowiązany	 jest	 przedstawić	 pisemne	
oświadczenia	 zaakceptowanych	przez	Województwo	 lub	wskazanych	ewentualnie	w	Ofercie	 podwykonawców,	
że	 Partner	 dokonał	 na	 rzecz	 tych	 podwykonawców	 zapłaty	 należnego	 podwykonawcom	 wynagrodzenia	 za	
świadczenia	zrealizowane	na	rzecz	Partnera	przez	podwykonawców	w	poprzednim	Okresie	Rozliczeniowym.	

8. Partner	 w	 terminie	 do	 5	 (pięciu)	 Dni	 Roboczych	 po	 zakończeniu	 danego	 Okresu	 Rozliczeniowego,	 przedstawi	
Inżynierowi	 Kontraktu	 Raport	 Rozliczeniowy	 zawierający	 rozliczenie	 prac	 za	 dany	 dwumiesięczny	 okres,	
zawierający	 w	 szczególności	 wykaz	 prac	 Odebranych	 przez	 Województwo	 w	 danym	 okresie	 bez	 zastrzeżeń.	
Szczegółowy	 sposób	 i	 formę	 sporządzenia	 Raportu	 Rozliczeniowego	 Partner	 i	 Inżynier	 Kontraktu	 określą	
w	terminie	30	(trzydziestu)	dni	od	dnia	zawarcia	niniejszej	Umowy.	Późniejsze	wspólnie	ustalone	przez	Partnera	
i	Inżyniera	Kontraktu	zmiany	co	do	szczegółowej	treści	i	formy	tych	Raportów	nie	stanowią	zmiany	Umowy.	

9. Inżynier	 Kontraktu,	 w	 terminie	 10	 (dziesięciu)	 Dni	 Roboczych	 od	 dnia	 otrzymania	 danego	 Raportu	
Rozliczeniowego	 dokona	 oceny	 zgodności	 przedłożonego	 Raportu	 Rozliczeniowego	 ze	 stanem	 faktycznym,	
w	szczególności	 ze	 stanem	 prac	 zrealizowanych	 przez	 Partnera	 w	 danym	 Okresie	 Rozliczeniowym	 oraz	
Odebranych	przez	Województwo.	W	tym	terminie,	Inżynier	Kontraktu	lub	inny	wyznaczony	przez	Województwo	
przedstawiciel	 Województwa	 może	 wnieść	 zastrzeżenia	 do	 przedstawionego	 przez	 Partnera	 Raportu	
Rozliczeniowego.	 W	 przypadku	 braku	 uwag	 ze	 strony	 Województwa,	 Województwo	 zatwierdzi	 na	 piśmie	
przedstawiony	 przez	 Partnera	 konkretny	 Raport	 Rozliczeniowy.	 W	 takim	 przypadku,	 Partner	 uprawniony	 jest	
do	wystawienia	 faktury	VAT	obejmującej	wynagrodzenie	wskazane	w	 zatwierdzonym	Raporcie	Rozliczeniowym	
z	terminem	płatności	30	(trzydzieści)	dni.	Jeżeli	jednak	Inżynier	Kontraktu	lub	inny	wskazany	przez	Województwo	
przedstawiciel	 Województwa	 wniósł	 zastrzeżenia	 do	 przedstawionego	 przez	 Partnera	 danego	 Raportu	
Rozliczeniowego,	to	Inżynier	Kontraktu	w	terminie	10	(dziesięciu)	Dni	Roboczych	od	otrzymania	przedmiotowego	
Raportu	 Rozliczeniowego	 wskazuje	 część	 niesporną	 rozliczenia,	 co	 do	 której	 Partner	 może	 wystawić	 fakturę	
VAT	oraz	 część	 sporną	wynagrodzenia,	 która	kierowana	 jest	do	Komitetu	Zarządzającego	celem	 rozstrzygnięcia	
zaistniałej	rozbieżności.	

10. Zakres	 szczegółowego	 podziału	 wynagrodzenia	 z	 uwzględnieniem	 dokonywanych	 Odbiorów	 zawiera	
Dokumentacja	 Przetargowa,	 przy	 czym	 Strony	 zgodnie	 ustalają,	 że	 Protokół	 Odbioru	 Końcowego	 Sieci	 będzie	
podstawą	 dla	 Partnera	 do	 wystawienia	 faktury	 w	 wysokości	 20%	 (dwudziestu	 procent)	 Wynagrodzenia	
za	Budowę	Sieci.		

11. Województwo	może	wstrzymać	się	z	płatnością	na	rzecz	Partnera	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	za	dany	Okres	
Rozliczeniowy	 w	 przypadku,	 gdy	 Partner	 nie	 przedstawił	 pisemnych	 oświadczeń,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 7	
powyżej,	jak	również	w	przypadku	powzięcia	przez	Województwo	uzasadnionych	wątpliwości	co	do	zgodności	ze	
stanem	 faktycznym	 przedłożonych	 przez	 Partnera	 oświadczeń,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 7	 powyżej,	 do	 czasu	
uzyskania	 od	 Partnera	 takich	 oświadczeń	 lub	 odpowiednio,	 do	 czasu	 przedstawienia	 przez	 Partnera	 dowodu	
dokonania	płatności	na	rzecz	tych	podwykonawców.	Wstrzymanie	się	przez	Województwo	z	zapłatą	Partnerowi	
należnej	mu	części	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci,	o	którym	mowa	w	niniejszym	ustępie	nie	stanowi	opóźnienia	
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w	 dokonaniu	 płatności	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę,	 a	 tym	 samym	 podstawy	 do	 dochodzenia	 przez	 Partnera	
odsetek	za	opóźnienie.	

12. Podstawą	do	wystawienia	ostatniej	faktury	obejmującej	resztę	należnego	Partnerowi	Wynagrodzenia	za	Budowę	
stanowić	będzie	 raport	 sporządzony	na	analogicznych	 zasadach	 jak	Raport	Rozliczeniowy	wraz	 z	odpowiednimi	
Protokołami	 Odbioru,	 w	 tym	 z	 Protokółem	 Odbioru	 Końcowego.	 Dodatkowo	 załącznikiem	 do	 przedmiotowej	
faktury	będzie	oświadczenie	podwykonawców	o	niezaleganiu	przez	Partnera	z	płatnościami	bądź	wskazanie	sumy	
zaległości	wraz	z	określeniem	nazw,	adresów,	numerów	kont	bankowych	oraz	kwot	należnych	do	zapłaty	z	tytułu	
wykonanych	 i	odebranych	 prac	 na	 rzecz	 poszczególnych	 podwykonawców,	 które	 to	 należności	 Województwo	
ma	prawo	 wykorzystując	 instytucję	 przekazu	 w	 rozumieniu	 art.	 9211	 k.c.	 9215	 k.c.	 bezpośrednio	 zapłacić	
na	ich	rzecz,	 co	zwalnia	Województwo	od	zobowiązania	względem	Partnera	w	odpowiedniej	 części.	Rozliczenie	
końcowe	przedmiotu	Umowy	musi	zawierać	oświadczenia	podwykonawców	przez	nich	podpisane,	że	obejmuje	
ono	pełny	zakres	zrealizowanych	przez	nich	robót	budowlanych,	usług	bądź	dostaw.	

[System	płatności	zaliczkowych]		

13. W	 terminie	 do	 30	 (trzydziestu)	 dni	 od	 daty	 podpisania	 Umowy	 Partner	 może	 zadeklarować	 na	 piśmie	 pod	
rygorem	nieważności,	 że	maksymalnie	w	 okresie	 pierwszych	 14	 (czternastu)	miesięcy	 obowiązywania	Umowy,	
będzie	 rozliczał	 się	 na	 zasadach	 zdefiniowanych	 w	 ust.	 13	 -	 28	 poniżej	 przewidujących	 zasady	 płatności	
zaliczkowe	(„Płatności	Zaliczkowe”).		

14. Brak	złożenia	oświadczenia,	o	którym	mowa	w	ust.	13	powyżej	w	terminie	tam	wskazanym	skutkuje	całkowitym	
brakiem	możliwości	 rozliczania	się	przez	Partnera	przez	cały	okres	Umowy	na	zasadach	Płatności	Zaliczkowych.	
W	takim	przypadku	przez	cały	okres	obowiązywania	Umowy	Partner	będzie	 rozliczał	 się	na	Ogólnych	Zasadach	
Płatności,	opisanych	w	ust.	4	-	12	powyżej.	

15. Dokonanie	 przez	 Partnera	 wyboru	 Płatności	 Zaliczkowych	 wyłącza	 możliwość	 rozliczania	 się	 przez	 Partnera	
na	Ogólnych	Zasadach	Płatności	przez	czas	obowiązywania	zasad	Płatności	Zaliczkowych,	tj.	przez	czas	wskazany	
przez	Partnera	w	deklaracji,	o	której	mowa	w	ust.	13,	który	to	czas	nie	może	wynosić	więcej	niż	14	(czternaście)	
miesięcy	od	dnia	podpisania	niniejszej	Umowy.		

16. Przez	czas	obowiązywania	Płatności	Zaliczkowych	Partner	w	każdym	czasie	może	złożyć	na	piśmie	pod	rygorem	
nieważności	 oświadczenie,	 że	 rezygnuje	 z	 sytemu	 Płatności	 Zaliczkowych,	 co	 oznacza	 przejście	 na	 rozliczanie	
według	Ogólnych	Zasad	Płatności.	Złożenie	ponownego	oświadczenia	o	wyborze	Płatności	Zaliczkowych	nie	jest	
dopuszczalne.	

17. Podstawą	do	wystawienia	danej	faktury	zaliczkowej	jest	przedłożenie	przez	Partnera	harmonogramu	wykonania	
danego	 zadania	 objętego	 Płatnością	 Zaliczkową	 („Harmonogramu	 Zaliczkowego”),	 przewidującego	 wykonanie	
i	odebranie	 takiego	 zadania	 przez	 Województwo,	 w	 okresie	 nie	 dłuższym	 niż	 5	 (pięć)	 miesięcy	 od	 momentu	
wystawienia	 faktury	zaliczkowej,	na	który	to	Harmonogram	Zaliczkowy	 Inżynier	Kontraktu	każdorazowo	wyraża	
uprzednią	 pisemną	 zgodę.	 Stanowisko	 Inżyniera	 Kontraktu	 odnośnie	 akcentacji	 lub	 braku	 akceptacji	
przedłożonego	 przez	 Partnera	 Harmonogramu	 Zaliczkowego	 zostanie	 przekazane	 Partnerowi	 w	 terminie	 nie	
dłuższym	niż	5	Dni	Roboczych	od	dnia	przekazania	przez	Partnera	propozycji	Harmonogramu	Zaliczkowego,	przy	
czym	brak	 stanowiska	 Inżyniera	Kontraktu	w	powyżej	wskazanym	terminie	powinien	być	 traktowany	 jako	brak	
akceptacji	 przedstawionego	 Harmonogramu	 Zaliczkowego.	 Brak	 akceptacji	 przedstawionego	 Harmonogramu	
Zaliczkowego	 powoduje	 brak	możliwości	wystawienia	 przez	 Partnera	 faktury	 zaliczkowej	 oraz	 dokonania	 przez	
Województwo	płatności	zaliczkowej.	

18. Łączna	kwota	zapłaty	części	Wynagrodzenia	za	Budowę	w	systemie	Płatności	Zaliczkowych	w	całym	okresie	jego	
obowiązywania	nie	może	przekroczyć	kwoty	160	000	000	zł	(sto	sześćdziesiąt	milionów	złotych)	netto.		

19. Kwota	 pojedynczej	 faktury	 zaliczkowej	wystawionej	 przez	 Partnera	w	okresie	 Płatności	 Zaliczkowych	 nie	może	
być	wyższa	niż	40	000	000	zł	(czterdzieści	milionów	złotych)	netto.		
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20. Faktura	 zaliczkowa	 może	 być	 wystawiona	 jedynie	 na	 poczet	 wykonania	 tylko	 tych	 zadeklarowanych	
prac	i	wykonania	Umowy	w	Fazie	Budowy,	które	łącznie	spełniają	poniższe	warunki:	

a) zostaną	 wykonane,	 tj.	 zakończone	 i	 odebrane	 najpóźniej	 w	 terminie	 14	 miesięcy	 od	 dnia	 podpisania	
Umowy;	

b) których	odebranie	zgodnie	z	zaakceptowanym	Harmonogramem	Zaliczkowym	zaplanowane	jest	w	terminie	
nie	dłuższym	niż	5	(pięć)	miesięcy	od	momentu	wystawienia	faktury	zaliczkowej	obejmującej	dane	zadanie;	

c) wszystkie	 prace	 zadeklarowane	 i	 zaakceptowane	 w	 poprzednim	 Harmonogramie	 Zaliczkowym	 zostały	
rozliczone,	z	zastrzeżeniem	ust.	25	poniżej.		

21. Wszystkie	protokoły	odbioru	potwierdzające	należyte	wykonanie	zadania	i	stanowiące	podstawę	do	późniejszego	
wystawienia	przez	Partnera	faktury	końcowej	musi	być	sporządzony	w	terminie	nie	dłuższym	niż	5	(pięć)	miesięcy	
od	momentu	wystawienia	faktury	zaliczkowej	obejmującej	dane	prace.	

22. Wskazana	 na	 konkretnej	 fakturze	 zaliczkowej	 kwota	 z	 tytułu	 Płatności	 Zaliczkowej	Wynagrodzenia	 za	Budowę	
nie	może	 stanowić	 więcej	 niż	 80%	 (osiemdziesiąt	 procent)	 wartości	 określonego	 zadania	 zadeklarowanego	
do	wykonania	w	Harmonogramie	Zaliczkowym.	

23. Odbiór	zadania	objętego	daną	fakturą	zaliczkową	musi	nastąpić	w	terminie	wskazanym	w	zatwierdzonym	przez	
Województwo	 Harmonogramie	 Zaliczkowym.	 Partner	 może	 przedstawić	 propozycje	 zmiany	 Harmonogramu	
Zaliczkowego,	 które	 każdorazowo	 Inżynier	 Kontraktu	 będzie	 akceptował	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	
dla	ich	wejścia	w	 życie	 lub	odmawiał	 takiej	 akceptacji.	 Stanowisko	 Inżyniera	Kontraktu	odnośnie	akcentacji	 lub	
braku	 akceptacji	 przedłożonej	 przez	 Partnera	 propozycji	 zmiany	 Harmonogramu	 Zaliczkowego	 zostanie	
przekazane	 Partnerowi	 w	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 5	 Dni	 Roboczych	 od	 dnia	 przekazania	 przez	 Partnera	
propozycji	 zmiany	 Harmonogramu	 Zaliczkowego,	 przy	 czym	 brak	 stanowiska	 Inżyniera	 Kontraktu	 w	 powyżej	
wskazanym	terminie	powinien	być	traktowany	 jako	brak	akceptacji	na	zaproponowaną	zmianę	Harmonogramu	
Zaliczkowego.	

24. Propozycja	zmiany	Harmonogramu	Zaliczkowego	nie	może	zawierać	postanowień:	

a) o	wydłużeniu	czasu	wykonania	całości	prac	objętych	nowym	Harmonogramem	Zaliczkowym	ponad	5	(pięć)	
miesięcy	od	momentu	wystawienia	faktury	zaliczkowej	

b) zmieniających	łączną	wartość	prac,	które	zostaną	rozliczone	w	fakturze	końcowej.		

25. W	 przypadku	 wyrażenia	 zgody	 na	 zmianę	 Harmonogramu	 zaliczkowego	 skutkującej	 zmianą	 zakresu	 prac	
w	stosunku	 do	 tych,	 które	 zostały	 zadeklarowane	 w	 pierwotnym	 Harmonogramie	 Zaliczkowym,	 wówczas	 te	
spośród	prac	objętych	pierwotnym	Harmonogramem	Zaliczkowym,	a	które	nie	zostały	wykonane,	muszą	zostać	
Odebrane	 najpóźniej	 do	 czasu	 następnej	 przewidywanej	 płatności	 faktury	 końcowej	 wynikającej	 z	 kolejnego	
Harmonogramu	Zaliczkowego	bądź	mającej	 nastąpić	 płatności	 na	Ogólnych	 Zasadach	Płatności.	Niezależnie	 od	
tego,	 w	 jakim	 systemie	 przewidzianym	 w	niniejszym	 paragrafie	 płatność	 na	 rzecz	 Partnera	 ma	 nastąpić,	 brak	
Odbioru	 opisanych	 powyżej	 prac	 we	 wskazanym	 terminie,	 wstrzymuje	 możliwość	 dokonywania	 wszelkich	
płatności	na	rzecz	Partnera	do	czasu	ich	Odbioru.	

26. Rozliczenie	 pozostałych	 20%	 (dwudziestu	 procent)	 płatności,	 tj.	 wystawienie	 faktury	 końcowej	 za	 wykonane	
i	zaliczkowane	 zadanie	 ujęte	 w	 konkretnym	 Harmonogramie	 Zaliczkowym,	 musi	 zostać	 przedstawione	 przez	
Partnera	 w	terminie	 tygodniowym	 od	 dokonania	 ostatniego	 Odbioru	 Rezultatu	 albo	 ostatniego	 Odbioru	
Częściowego	 stanowiącego	 potwierdzenie	 prawidłowego	 wykonania	 prac	 objętych	 Harmonogramem	
Zaliczkowym,	z	zastrzeżeniem	zaakceptowania	wszystkich	ewentualnych	wcześniejszych	Odbiorów	Częściowych	
i	Odbiorów	Rezultatu	prac	ujętych	w	Harmonogramie	Zaliczkowym.	Do	rozliczenia	ponadto	dołącza	się	pisemne	
oświadczenia	 zaakceptowanych	 przez	 Województwo	 lub	 wskazanych	 w	Ofercie	 podwykonawców,	 że	 Partner	
dokonał	 na	 rzecz	 tych	 podwykonawców	 zapłaty	 należnego	 podwykonawcom	 wynagrodzenia	 za	 świadczenia	
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zrealizowane	 na	 rzecz	 Partnera	 przez	 podwykonawców	 w	ramach	 prac	 objętych	 danym	 Harmonogramem	
Zaliczkowym.	

27. Województwo	 może	 wstrzymać	 się	 z	 płatnością	 danej	 faktury	 końcowej	 na	 rzecz	 Partnera	 w	 przypadku,	 gdy	
Partner	 nie	 przedstawił	 pisemnych	 oświadczeń,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 26	 powyżej,	 jak	 również	w	 przypadku	
powzięcia	przez	Województwo	uzasadnionych	wątpliwości	co	do	zgodności	ze	stanem	faktycznym	przedłożonych	
przez	Partnera	oświadczeń,	o	których	mowa	w	ust.	26	powyżej	do	czasu	uzyskania	od	Partnera	takich	oświadczeń	
lub	 odpowiednio,	 do	 czasu	 przedstawienia	 przez	 Partnera	 dowodu	 dokonania	 płatności	 na	 rzecz	 tych	
podwykonawców.	Wstrzymanie	się	przez	Województwo	z	zapłatą	Partnerowi	należnej	mu	części	Wynagrodzenia	
za	 Budowę	 Sieci,	 o	 którym	 mowa	 w	 niniejszym	 ustępie	 nie	 stanowi	 opóźnienia	 w	 dokonaniu	 płatności	
wynagrodzenia,	a	tym	samym	podstawy	do	dochodzenia	przez	Partnera	odsetek	za	opóźnienie.	

28. Jeśli	 rozliczenie	 prac	 oraz	 płatności	 przez	 Partnera	 nie	 nastąpi	w	 terminie	wskazanym	w	ust.	 26	 -	 27	 powyżej,	
wówczas	 Województwo	 wstrzyma	 wszelkie	 płatności	 na	 rzecz	 Partnera	 do	 czasu	 przedłożenia	 dokumentów	
stanowiących	podstawę	rozliczenia	końcowego	danej	Płatności	Zaliczkowej,	a	Partner	bezpowrotnie	traci	w	takim	
przypadku	możliwość	dalszego	rozliczania	się	w	systemie	Płatności	Zaliczkowych	 i	przechodzi	na	Ogólne	Zasady	
Płatności.	

[Pozostałe	postanowienia	dotyczące	płatności]	

29. Prace	wykonane	i	odebrane	przez	Województwo	w	okresie	obowiązywania	Płatności	Zaliczkowych,	które	jednak	
nie	 zostały	 objęte	 płatnościami	 zaliczkowymi	 i	 nie	 zostały	 rozliczone	 w	 okresie	 obowiązywania	 Płatności	
Zaliczkowych	 zostaną	 rozliczone	 zgodnie	 z	 Ogólnymi	 Zasadami	 Płatności	 już	 po	 wygaśnięciu	 okresu	 Płatności	
Zaliczkowych	 i	 powinny	 być	 ujęte	 przez	 Partnera	 w	 pierwszym	 dwumiesięcznym	 Raporcie	 Rozliczeniowym,	
o	którym	mowa	w	ust.	4	w	okresie	obowiązywania	Ogólnych	Zasad	Płatności.	

30. W	 przypadku	 zwłoki	 w	 zapłacie	 zobowiązań	 Partnera	 wobec	 zaakceptowanych	 przez	 Województwo	
podwykonawców,	 po	 uzyskaniu	 pisemnego	 stanowiska	 Partnera,	 nie	 później	 jednak	 niż	 w	 terminie	
14	(czternastu)	 dni	 od	 wystosowania	 odpowiedniego	 wniosku	 do	 Partnera,	 Województwo	 podejmie	 decyzję,	
co	do	 istnienia	 bądź	 braku	 podstaw	 dla	 odmowy	 zapłaty	 na	 rzecz	 podwykonawcy.	 W	 przypadku	 uznania	
uzasadnienia	 za	 pozbawione	 podstaw	 lub	 nie	 dostarczenia	 dowodu	 zapłaty	 Województwo	 ma	 prawo	
wykorzystując	 instytucję	 przekazu	w	 rozumieniu	 art.	 9211	 k.c.	 9215	 k.c.	 pokryć	ww.	 należności	 podwykonawcy	
z	wierzytelności	 Partnera	 (należności	 Województwa	 względem	 Partnera).	 W	 tej	 części	 Województwo	 będzie	
zwolnione	z	obowiązku	zapłaty	na	rzecz	Partnera	tej	części	Wynagrodzenia	za	Budowę.		

31. Partner	 w	 umowach	 z	 podwykonawcami	 ustali	 termin	 płatności	 w	 ten	 sposób,	 aby	 przed	 zapłatą	 przez	
Województwo	 faktury	 Partnera	 zostały	 zapłacone	 przez	 Partnera	 faktury	 podwykonawców	 za	 poprzedni	
dwumiesięczny	okres	 rozliczeniowy	 lub	prace	objęte	poprzednią	 fakturą	końcową	w	przypadku	obowiązywania	
systemu	 Płatności	 Zaliczkowych.	 Za	 dzień	 dokonania	 zapłaty	 przyjmuje	 się	 dzień	 obciążenia	 rachunku	
Województwa	 kwotą	 zapłaty.	 W	 przypadku	 zapłaty	 przez	 Województwo	 jakichkolwiek	 należności	 wobec	
podwykonawcy	(dobrowolnej,	czy	też	na	podstawie	ugody	sądowej	lub	wyroku	sądowego),	która	wynikać	będzie	
z	solidarnej	odpowiedzialności	Województwa	z	art.	6471	k.c.	Województwo	będzie	miało	roszczenie	do	Partnera	
o	zwrot	zapłaconej	należności	łącznie	ze	wszelkimi	kosztami,	odsetkami	oraz	odszkodowaniami	o	ile	nie	zostało	
zwolnione	z	obowiązku	świadczenia	na	zasadzie	zastosowania	instytucji	przekazu	opisanej	w	ust.	30	powyżej.	

32. Płatności	 będą	 dokonywane	 w	 złotych	 polskich	 (PLN),	 przelewem	 na	 rachunek	 bankowy	 Partnera	 wskazany	
na	fakturze	VAT.	

33. Płatność	będzie	dokonana	w	terminie	30	(trzydziestu)	dni	od	daty	otrzymania	prawidłowo	wystawionej	 faktury	
VAT.		

34. W	 przypadku	 wystawienia	 przez	 Partnera	 faktury	 VAT	 niezgodnej	 z	 Umową	 lub	 obowiązującymi	 przepisami	
prawa,	 Województwo	 ma	 prawo	 do	 wstrzymania	 płatności	 do	 czasu	 wyjaśnienia	 oraz	 otrzymania	 faktury	
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korygującej	VAT,	bez	obowiązku	płacenia	odsetek	z	tytułu	niedotrzymania	terminu	zapłaty.	Szczegółowe	warunki	
wystawiania	faktur	VAT	z	tytułu	realizacji	Przedsięwzięcia	zostaną	określone	przez	Województwo	po	podpisaniu	
Umowy,	zaś	ich	ewentualna	zmiana	nie	stanowi	zmiany	Umowy.		

35. W	 przypadku	 opóźnienia	 w	 płatności	 jakiejkolwiek	 należnej	 kwoty,	 Partner	 uprawniony	 jest	 do	 dochodzenia	
odsetek	ustawowych.	

36. Wszelkie	 kwoty	 należne	 Województwu,	 w	 szczególności	 z	 tytułu	 kar	 umownych,	 mogą	 być	 potrącane	
z	płatnościami	realizowanymi	na	rzecz	Partnera.	

37. Wszelkie	inne	potrącenia	pomiędzy	Stronami	niż	opisane	w	Umowie	są	zabronione.	

38. W	imieniu	Partnera	stanowiącego	konsorcjum,	 faktury	o	których	mowa	w	niniejszej	Umowie	wystawiać	będzie	
spółka	 KT	 Corporation	 będąca	 Liderem	 Konsorcjum	 na	 chwilę	 podpisywania	 niniejszej	 Umowy.	 Pozostali	
członkowie	Konsorcjum	niniejszym	upoważniają	wyżej	wymienioną	spółkę	do	dokonywania	w	imieniu	i	na	rzecz	
wszystkich	 członków	 Konsorcjum	 rozliczeń	 z	jakiegokolwiek	 tytułu	 przewidzianego	 w	 Umowie,	 w	 tym	 do	
przyjmowania	 od	 Województwa	 wszelkich	 płatności	 należnych	 tytułem	 wynagrodzenia	 Partnera.	 Zapłata	 na	
rachunek	 wskazany	 w	 fakturze	 wystawionej	 na	 zasadach	 opisanych	 powyżej	 zwalnia	 Województwo	 z	
odpowiedzialności	wobec	wszystkich	pozostałych	członków	Konsorcjum	stanowiących	Partnera.	

§	34. Gwarancja	jakości	za	wykonanie	Fazy	Budowy	

1. Partner,	na	zasadach	i	warunkach	opisanych	w	OPZ,	zobowiązany	jest	udzielić	gwarancji	jakości	za	wykonaną	Sieć	
i	Infrastrukturę,	CZS	(adaptacja	i	wyposażenie)	i	system	informatyczny	wdrożony	na	potrzeby	zarządzania	Siecią	
w	 tym	 urządzenia,	 maszyny,	 instalacje,	 na	 cały	 okres	 obowiązywania	 Umowy,	 aż	 do	 Zakończenia,	 przy	 czym	
gwarancje	 producentów	 na	 urządzenia	 aktywne,	 kanalizację	 kablową,	 szafy	 telekomunikacyjne	 i	 kable	
światłowodowe	 zobowiązany	 jest	 pozyskać	 na	 okres	 co	 najmniej	 5	 (pięciu)	 lat.	 W	 razie	 wcześniejszego	
rozwiązania,	wygaśnięcia	lub	odstąpienia	od	Umowy,	okres	gwarancji	Partnera	na	wykonaną	Sieć	i	Infrastrukturę	
kończy	się	z	upływem	5	(pięciu)	lat	od	Odbioru	Końcowego.	

2. Szczegółowe	 zasady,	 na	 jakich	 udzielana	ma	 być	 gwarancja	 jakości,	 na	 poszczególne	 rezultaty	 prac	 wykonane	
lub	dostarczone	w	ramach	niniejszej	Umowy,	opisuje	OPZ.	

3. Partner	 zobowiązuje	 się	 przekazać	Województwu	wraz	 z	 Protokołem	Odbioru	 Końcowego	 kopie	 dokumentów	
gwarancyjnych	na	elementy	Sieci	i	jej	Infrastruktury,	zainstalowane	urządzenia,	maszyny,	instalacje,	wystawione	
przez	sprzedawców	lub	producentów	tych	urządzeń,	maszyn,	instalacji.	

4. Okres	 gwarancji	 za	 wady,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 rozpoczyna	 się	 od	 daty	 podpisania	 Protokołu	 Odbioru	
Końcowego.		

5. Partner	 wyraża	 zgodę,	 w	 przypadku	 sprzedaży	 przez	 Województwo	 składnika	 lub	 zespołu	 składników	
majątkowych	 będących	 własnością	 Województwa,	 a	 których	 dotyczy	 gwarancja	 udzielona	 przez	 Partnera	
w	ust.	1,	na	cesję	praw	z	udzielonej	na	podstawie	niniejszego	przepisu	gwarancji	na	rzecz	podmiotu	trzeciego.	

6. Niezależnie	 od	 powyższych	 uprawnień	 gwarancyjnych	 opisanych	 w	 ust.	 1	 –	 5	 Partner	 udziela	 Województwu	
rękojmi	za	wady	na	poszczególne	rezultaty	prac	wykonane	lub	dostarczone	w	ramach	niniejszej	Umowy,	opisuje	
OPZ	na	okres	5	lat	liczony	od	momentu	Obioru	Końcowego.	
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Rozdział	10 SPOSÓB	WYKORZYSTANIA	INFRASTRUKTURY	TELEKOMUNIKACYJNEJ	PRZEZ	PARTNERA	

§	35. Zakres	usług	Partnera	

1. Partner	 jest	 zobowiązany	 zapewnić,	 że	 Infrastruktura	 Sieci	 będzie	 utrzymywana	 w	 stanie	 niepogorszonym,	
na	zasadach	 prawidłowej	 gospodarki.	 Poprzez	 prowadzenie	 prawidłowej	 gospodarki	 rozumieć	 należy	
w	szczególności	 takie	 działanie	 Partnera,	 które	 zapewni	 nieprzerwane	 funkcjonowanie	 Sieci	 oraz	 jej	 zdatność	
do	świadczenia	Usług	w	całym	okresie	związania	Umową.	W	szczególności	Partner	zobowiązany	jest	nie	tylko	do	
zapewnienia	 bieżącego	 konserwowania	 Sieci	 oraz	 Infrastruktury	 Sieci,	 ale	również	 do	 bieżącego	 zastępowania	
urządzeń,	 w	stosunku	 do	 których	 nastąpiła	 ich	 całkowita	 amortyzacja,	 pod	 którym	 to	 pojęciem	 na	 użytek	
niniejszego	 postanowienia	 rozumie	 się	 niezdatność	 do	 dalszego	 funkcjonowania	 bez	 ponoszenia	
niewspółmiernych	kosztów	bądź	nieprzydatność	z	uwagi	na	zmiany	technologiczne,	bądź	na	zakres	świadczonych	
Usług	 w	 okresie	 związania	 Umową,	 z	 zastrzeżeniem	 konieczności	 zapewnienia	 co	 najmniej	 świadczenia	
Podstawowych	Usług	Hurtowych	w	Okresie	Trwałości.	

2. Partner	obowiązany	jest	z	świadczyć	Usługi	Hurtowe	na	zasadach	wynikających	z	Wymagań	Prawnych	IDM	oraz	
zgodnie	 z	przeznaczeniem	 i	 właściwościami	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci,	 a	 także	 przy	 poszanowaniu	 zasad	
wynikających	 z	 Umowy	 oraz	 przyznanej	 pomocy	 publicznej,	 z	 zastrzeżeniem	 obowiązku	 Partnera	 w	 zakresie	
świadczenia	co	najmniej	Podstawowych	Usług	Hurtowych	w	Okresie	Trwałości.		

3. Partner	 oferuje	 Usługi	 w	 taki	 sposób,	 aby	 Operator	 Sieci	 Dostępowej	 mógł	 korzystać	 z	 tych	 Usług,	 które	 ze	
względu	na	prowadzoną	przez	niego	działalność	są	mu	potrzebne,	bez	konieczności	zakupu	innych	Usług,	które	są	
zbędne	dla	prowadzonej	przez	niego	działalności.		

4. Do	 zagwarantowania	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	 stosuje	 się	 odpowiednio	 przepisy	 działu	 I	 rozdział	 3	 oraz	
działu	II	rozdział	2	Prawa	telekomunikacyjnego.		

§	36. Ograniczenie	swobody	i	zakresu	świadczenia	Usług	

1. Partner	 nie	może	 zaprzestać	 oferowania,	 ani	 też	 świadczenia	 jakiejkolwiek	 z	 Podstawowych	 Usług	 Hurtowych	
w	Okresie	Trwałości.	Poprzez	zaprzestanie	świadczenia	Podstawowej	Usługi	Hurtowej	rozumie	się	przerwę	w	jej	
świadczeniu	dłuższą	niż	normalnie	stosowane	przerwy	techniczne	lub	konserwacyjne,	na	zasadach	wynikających	
z	OPZ,	o	ile	przerwa	ta	nie	została	spowodowana	Awarią.	

2. W	okresie	 obowiązywania	Umowy	Partner	 nie	może	posiadać	 i	wykorzystywać	 Infrastruktury	 do	dokonywania	
Czynności	Zakazanych.	

3. Partner	 zobowiązuje	 się	 świadczyć	 Usługi,	 co	 najmniej	 w	standardzie	 i	 jakości	 określonej	 przy	 zachowaniu	
odpowiedniego	poziomu	SLA	opisanego	w	OPZ.	

§	37. Podstawowe	Obowiązki	związane	z	zawieraniem	Umów	Hurtowych	

1. Partner	zawiera	umowy	o	świadczenie	Usług,	w	tym	Umowy	Hurtowe,	tylko	i	wyłącznie	po	uprzednim	ustaleniu	
z	Województwem	oraz		zgodnie	z	Umową:	

a) wzoru	 Umowy	 Hurtowej	 dla	 danej	 Usługi	 Hurtowej,	 a	 w	 przypadku	 innych	 Usług	 wzoru	 umowy	
o	świadczenie	takich	Usług		

oraz			

b) warunków	oferowania	i	świadczenia	danej	Usługi	(w	tym	Usług	Hurtowych)		

i/lub	
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c) Oferty	 Ramowej,	 jeżeli	 Województwo	 wymaga	 ustalenia	 Oferty	 Ramowej	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	
z	zgodnie	z	§	40	poniżej.	

2. Stosowane	przez	Partnera	warunki	świadczenia	i	oferowania	Usług	oraz	wzory	Umów	będą	określały	szczegółowy	
sposób	wykonywania	obowiązków	w	zakresie	świadczenia	usług	telekomunikacyjnych	opisanych	w	OPZ.	Partner	
nie	 jest	 uprawniony	 do	 zawarcia	 jakiejkolwiek	 umowy	 dotyczącej	 Usług	 o	 treści	 innej	 niż	 wzory	 oraz	 warunki	
oferowania	 i	 świadczenia	 zatwierdzone	 przez	 Województwo.	 Powyższy	 zakaz	 dotyczy	 również	 dokonania	
jakichkolwiek	 zmian	 w	 w/w	 umowach,	 tj.	 każda	 zmiana	 już	 zawartej	 umowy	 dotyczącej	 jakiejkolwiek	 z	 Usług	
powinna	być	poprzedzona	zmianą	wzorca	umowy	przeprowadzoną	według	procedury	opisanej	poniżej.		

3. Partner,	co	najmniej	na	90_(dziewięćdziesiąt)	dni	przed	planowanym	rozpoczęciem	świadczenia	danego	rodzaju	
Usługi,	przedstawi	Województwu	na	piśmie	oraz	w	formie	elektronicznej:	

a) wzór		Umowy	Hurtowej		dla	danej	Usługi	Hurtowej,	a	w	przypadku	innych	Usług	wzór	umowy	o	świadczenie	
takiej	Usługi;	

b) listy	 wskaźników	 KPI,	 przy	 zachowaniu	 wymagań	 przewidzianych	 w	 Dokumentacji	 związanych	 ze	
świadczeniem	danej	Usługi	Hurtowej	wraz	z	proponowanymi	poziomami	referencyjnymi	oraz	procedurami,	
częstotliwościami	 pomiarów,	 zasadami	 weryfikacji	 i	raportowania	 przez	 Partnera	 KPI	 Województwu	 na	
zasadach	wynikających	z	Dokumentacji	Przetargowej.	

4. Powyższa	procedura	obowiązuje	odpowiednio	również	w	każdym	przypadku	planowania	przez	Partnera	zmiany	
zatwierdzonych	 już	przez	Województwo	 i/lub	Prezesa	UKE	wzorów	Umów	Hurtowych	oraz	umów	dotyczących	
świadczenia	 innych	 Usługi,	 a	 także	 planowania	 zmiany	 zatwierdzonych	 danych,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 3	 b)	
powyżej.		

5. Województwo,	 nie	 później	 niż	 na	 60	 (sześćdziesiąt)	 dni	 przed	 planowanym	 rozpoczęciem	 świadczenia	 danego	
rodzaju	 Usługi	 poinformuje	 Partnera	 o	 zatwierdzeniu,	 odmowie	 zatwierdzenia	 wraz	 z	 uzasadnieniem,	 lub	
o	wniesieniu	zastrzeżeń	przez	Województwo	i/lub	Prezesa	UKE		do	projektu	wzoru	Umowy	Hurtowej	lub	umowy	
o	 świadczenie	 innych	 Usług,	 a	 także	 danych	 potrzebnych	 dla	 ustalenia	 KPI,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 lit.	 b)	
powyżej.	W	przypadku	odmowy	 zatwierdzenia	 albo	 zastrzeżeń,	Partner	ma	obowiązek	przedstawić	nowy	wzór	
i	w/w	 dane	w	 terminie	 14	 (czternastu)	 dni	 licząc	 od	 dnia	 otrzymania	 odpowiedzi	Województwa/Prezesa	 UKE.	
W	takim	 przypadku	 Województwo	 ma	 obowiązek	 przedstawić	 swoją	 opinię	 na	 temat	 nowego	 wzoru	 i	 w/w	
danych	w	terminie	kolejnych	21	(dwudziestu	jeden)	dni.	Powyższa	procedura	obowiązuje	odpowiednio	również	
w	każdym	przypadku	planowania	przez	Partnera	 zmiany	 zatwierdzonych	 już	przez	Województwo	 i/lub	Prezesa	
UKE	wzorów	Umów	Hurtowych	oraz	wzorów	umów	dotyczących	świadczenia	 innych	Usług,	a	także	planowania	
zmiany	zatwierdzonych	w/w	danych.		

6. Po	 każdej	 zmianie	 wzoru	 Umowy	 Hurtowej,	 zatwierdzonej	 w	 trybie	 określonym	 powyżej,	 Partner	
jest	zobowiązany	 przedstawić	 wszystkim	 Operatorom	 Sieci	 Dostępowych,	 z	 którymi	 zawarł	 Umowy	 Hurtowe	
przed	 wprowadzeniem	 zmiany,	 ofertę	 zawarcia	 aneksu	 do	 Umowy	 Hurtowej	 uwzględniającą	 wprowadzone	
zmiany.	 Oferta	 aneksu	 powinna	 być	 wysłana	 do	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowej	 w	 terminie	 nie	 dłuższym	
niż	7	(siedem)	dni	od	uzyskania	przez	Partnera	 zatwierdzenia	 zmiany	oraz	określać	 termin	w	którym	oczekiwać	
będzie	odpowiedzi,	nie	krótszy	niż	30	(trzydzieści)	dni	od	dnia	doręczenia	oferty.	Powyższe	odpowiednio	dotyczy	
również	zatwierdzonej	zmiany	wzorów	umów	o	świadczenie	innych	Usług	oraz	w/w	danych.		

7. Partner	 jest	 zobowiązany	 zawrzeć	 odpowiednią	 Umowę	 Hurtową	 każdorazowo,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	
90	(dziewięćdziesięciu)	dni	od	dnia	wystąpienia	o	jej	zawarcie	przez	Operatora	Sieci	Dostępowej.		

8. W	negocjacjach	Umów	Hurtowych	pomiędzy	Partnerem	i	Operatorem	Sieci	Dostępowej,	ze	strony	Partnera	będą	
na	 bieżąco	 brały	 udział	 osoby	 upoważnione	 do	 podejmowania	 wiążących	 ustaleń,	 zarówno	 w	 kwestiach	
merytorycznych	jak	i	prawnych.	
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9. Partner	 jest	 zobowiązany	 do	 prowadzenia	 negocjacji	 w	 sprawie	 świadczenia	 Usług	 	 	 w	 dobrej	wierze,	 a	 także	
równego	 traktowania	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych,	 w	 szczególności	 poprzez	 oferowanie	 warunków	
świadczenia	Usług	w	sposób	zgodny	z	Wymaganiami	Prawnymi	IDM.		

10. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 merytorycznego	 ustosunkowania	 się	 do	 wszystkich	 propozycji	 złożonych	 przez	
każdego	z	Operatorów	Sieci	Dostępowych	w	trakcie	negocjacji.		

11. Partner	 będzie	 mierzył,	 monitorował,	 publikował	 i	 przekazywał	 Województwu	 efektywność	 procesu	
negocjowania	 i	 zawierania	 Umów	 Hurtowych.	 Wskaźniki	 te	 mogą	 być	 przekazywane	 przez	 Województwo	
Prezesowi	UKE	w	ramach	uprawnień	Prezesa	UKE	do	monitorowania	i	przestrzegania	zobowiązań	Województwa	
i		 Partnera	 dotyczących	 obowiązku	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych.	 Szczegółowe	 wymagania	 w	 tym	 zakresie	
określa	OPZ.	

12. Partner	jest	obowiązany	niezwłocznie	poinformować	Województwo	o	każdym	przypadku	przekroczenia	terminu	
na	 zawarcie	 Umowy	 Hurtowej,	 wskazując	 przyczynę	 przekroczenia	 terminu.	 Na	 pierwszym	 spotkaniu	
negocjacyjnym	Partner	zobowiązany	jest	do	ustalenia	z	Operatorem	Sieci	Dostępowej	harmonogramu	negocjacji	
Umowy	Hurtowej.	

13. Jeżeli	wniosku	 /zamówienia	 	ODS	o	dostęp/	 	na	 świadczenie	Usługi	 	 z	przyczyn	 technicznych	oraz	przy	pełnym	
poszanowaniu	Wymagań	Prawnych	IDM	nie	można	niezwłocznie	uwzględnić,	Partner	dokona	analizy	okoliczności	
z	 tym	związanych	 i,	o	 ile	uwzględnienie	 takiego	wniosku	nie	 jest	sprzeczne	z	celami	 i	kierunkiem	rozwoju	Sieci,	
przygotuje	 odpowiednie	 plany	 jej	 zmiany	 i	 rozwoju	 Infrastruktury	 Sieci	 oraz	przedstawi	 go	 niezwłocznie	
Województwu.	

14. W	 razie	 wydania	 przez	 Prezesa	 UKE	 wobec	 Partnera	 decyzji	 o	 dostępie	 telekomunikacyjnym	 albo	 decyzji	
zatwierdzającej	 ofertę	 ramową	 dla	 usług	 objętych	 obowiązkiem	 świadczenia	 na	 podstawie	 Umowy,	
pierwszeństwo	mają	postanowienia	tych	decyzji	oraz	zatwierdzonych	nimi	ofert	ramowych.	

§	38. Warunki	świadczenia	Usług	

1. Partner,	 co	 najmniej	 na	 90	 (dziewięćdziesiąt)	 dni	 przed	 rozpoczęciem	 świadczenia	 danego	 rodzaju	 Usługi,	
przedstawi	Województwu	 na	 piśmie	 wstępną	 propozycję	 warunków	 świadczenia	 i	 oferowania	 tej	 Usługi	 wraz	
ze	szczegółowym	uzasadnieniem.	Jeżeli	dla	takiego	samego	rodzaju	Usługi	Hurtowej	zostały,	decyzją	Prezesa	UKE,	
określone	 lub	 zatwierdzone	 warunki	 dostępu	 telekomunikacyjnego,	 jak	 również	 w	 przypadku	 określenia	 tych	
warunków	 w	 decyzji	 Prezesa	 UKE	 adresowanej	 bezpośrednio	 do	 Partnera	 lub	 Województwa,	 Partner	
zobowiązany	 jest	uwzględnić	te	warunki	swoich	w	warunkach	świadczenia	tych	Usług	Hurtowych.	W	przypadku	
opublikowania	 rekomendowanych	 przez	 Prezesa	 UKE	 warunków	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych,	 Partner	
zobowiązany	jest	rozpatrzyć	te	warunki,	a	w	razie	nieuwzględnienia	ich	w	warunkach	Usług	Hurtowych	powinien	
przedstawić	 szczegółowe	 uzasadnienie	 i	 wskazanie	 zakresu	 odstępstw	 od	 rekomendacji	 wraz	 z	szczegółową	
opinią	 odnośnie	 zgodności	 stosowanych	 procedur	 z	 wymaganiami	 wynikającymi	 z	 Wymagań	 Prawnych	 IDM.	
Powyższa	procedura	obowiązuje	również	odpowiednio	w	każdym	przypadku	planowania	przez	Partnera	zmiany	
zatwierdzonych	już	przez	Województwo	i/lub	Prezesa	UKE	warunków	świadczenia	i	oferowania	danej	Usługi.	

2. Województwo,	 nie	 później	 niż	 na	 60	 (sześćdziesiąt)	 dni	 przed	 planowanym	 rozpoczęciem	 świadczenia	 danego	
rodzaju	 Usługi	 poinformuje	 Partnera	 o	 zatwierdzeniu,	 odmowie	 zatwierdzenia,	 wraz	 z	 uzasadnieniem,	 lub	
o	wniesieniu	zastrzeżeń	przez	Województwo	i/lub	Prezesa	UKE	do	wstępnej	propozycji	warunków	świadczenia	i	
oferowania	 danej	 Usługi.	 W	 przypadku	 odmowy	 zatwierdzenia	 albo	 zastrzeżeń,	 Partner	 ma	 obowiązek	
przedstawić	nowe	warunki	w	 terminie	14	 (czternastu)	dni	 licząc	od	dnia	otrzymania	odpowiedzi	Województwa	
i/lub	Prezesa	UKE.	W	takim	przypadku	Województwo	ma	obowiązek	przedstawić	swoją	opinię	na	temat	nowych	
warunków	 w	 terminie	 kolejnych	 21	 (dwudziestu	 jeden)	 dni.	 Powyższa	 procedura	 obowiązuje	 również	
odpowiednio	w	 każdym	przypadku	planowania	przez	Partnera	 zmiany	 zatwierdzonych	 już	przez	Województwo	
i/lub	Prezesa	UKE	warunków	świadczenia	i	oferowania	danej	Usługi	
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3. Po	każdej	zmianie	warunków	świadczenia	i	oferowania	danej	Usługi,	zatwierdzonej	w	trybie	określonym	powyżej,	
Partner	 jest	 zobowiązany	 przedstawić	 wszystkim	 Operatorom	 Sieci	 Dostępowych,	 z	 którymi	 zawarł	 Umowy	
Hurtowe	 przed	 wprowadzeniem	 zmiany,	 ofertę	 zawarcia	 aneksu	 do	 Umowy	 Hurtowej	 uwzględniającą	
wprowadzone	 zmiany.	 Oferta	 aneksu	 powinna	 być	 wysłana	 do	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowej	 w	 terminie	 nie	
dłuższym	niż	 7	 (siedem)	 dni	od	 uzyskania	 przez	 Partnera	 zatwierdzenia	 zmiany	 oraz	 określać	 termin	w	 którym	
oczekiwać	będzie	odpowiedzi,	nie	krótszy	niż	30	(trzydzieści)	dni	od	dnia	doręczenia	oferty.	

§	39. Opłaty	za	Usługi	

1. Partner	jest	zobowiązany	do	stosowania	Opłat	Hurtowych	z	tytułu	świadczenia	Usług	Hurtowych,	uzgodnionych	
z	Województwem	oraz	zatwierdzonych	przez	Prezesa	UKE,	przy	zachowaniu	postanowień	wynikających	z	Umowy	
oraz	Wymagań	Prawnych	IDM.	

2. Podstawą	 określenia	 Opłat	 Hurtowych	 dla	 każdej	 z	 Usług	 Hurtowych	 świadczonych	 przez	 Partnera	
są		zatwierdzone	przez	organy	regulacyjne,	w	tym	Prezesa	UKE,	ceny	hurtowe	takich	samych	lub	podobnych	usług	
obowiązujące	na	innych	obszarach	kraju	lub	Unii	Europejskiej.	W	przypadku	braku	takich		cen,	Partner	powinien	
uzyskać	 –	 zgodnie	 z	Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM	 –	 akceptację	 proponowanych	 opłat	 od	 Prezesa	 UKE,	 który	
do	akceptacji	cen	może	np.	wykorzystać	procedurę	testów	MS/PS	stosowaną	w	odniesieniu	do	cen	detalicznych	
Telekomunikacji	Polskiej	S.A.	

3. W	przypadku	braku	porozumienia	Stron	Województwo	-	w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	otrzymania	projektu	
zestawienia	opłat	 -	przedstawi	zestawienie	Prezesowi	UKE	w	celu	zatwierdzenia	wysokości	Opłat	Hurtowych	za	
świadczenie	przez	Partnera	Usług	Hurtowych.		

4. W	razie	zatwierdzenia	przez	Prezesa	UKE	zestawienia	opłat,	warunki	Usług	Hurtowych	uważa	się	za	uzgodnione	
między	Stronami	i	ustalone	do	stosowania	przez	Partnera.		

5. Postanowienia	ustępów	poprzedzających	stosuje	się	również	do	wszelkich	zmian	w	zestawieniu	opłat.		

§	40. Oferta	Ramowa	

1. Na	 żądanie	Województwa	 Partner	 przygotuje	 i	 przedstawi	Województwu,	 we	wskazanym	 przez	Województwo	
terminie,	 projekt	 Oferty	 Ramowej	 dla	 wszystkich	 lub	 niektórych	 Usług	 Hurtowych.	 Żądanie	 może	 być	 złożone	
przez	 Województwo	 w	 każdym	 czasie,	 jak	 również	 rozszerzane	 o	 kolejne	 Usługi	 Hurtowe,	 jeżeli	 wcześniejsze	
żądanie	nie	objęło	wszystkich	Usług	Hurtowych.		

2. Oferta	 Ramowa	 powinna	 umożliwić	 nabycie	 kompletnych	 zestawów	 Usług	 niezbędnych	 ze	 względu	 na	
wykonywaną	przez	Operatorów	Sieci	Dostępowych	działalność	telekomunikacyjną. 	

3. Szczegółowy	 zakres	 Oferty	 Ramowej	 powinien	 być	 zgodny	 z	 Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 w	 szczególności	
przepisami	PrTel.	

4. 	Województwo,	w	 terminie	 60	 (sześćdziesięciu)	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 projektu	Oferty	 Ramowej,	 poinformuje	
Partnera	 o	 zatwierdzeniu,	 odmowie	 zatwierdzenia,	 wraz	 z	 uzasadnieniem,	 lub	 o	wniesieniu	 zastrzeżeń	 przez	
Województwo	 i/lub	 Prezesa	 UKE	 do	 projektu	 Oferty	 Ramowej.	 W	 przypadku	 odmowy	 zatwierdzenia	 albo	
zastrzeżeń,	 Partner	 ma	 obowiązek	 przedstawić	 nowy	 projekt	 w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 licząc	 od	 dnia	
otrzymania	 odpowiedzi	 Województwa	 i/lub	 Prezesa	 UKE.	 W	 takim	 przypadku	 Województwo	 ma	 obowiązek	
przedstawić	swoją	opinię	na	temat	nowego	projektu	Oferty	Ramowej	w	terminie	kolejnych	30	(trzydziestu)	dni.	
Powyższa	 procedura	obowiązuje	 również	 odpowiednio	w	 każdym	przypadku	przedstawienia	 przez	 Partnera	 (na	
żądanie	 Województwa	 lub	 z	 własnej	 inicjatywy)	 projektu	 zmiany	 zatwierdzonej	 już	 przez	 Województwo	 i/lub	
Prezesa	UKE	Oferty	Ramowej.	
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5. Partner,	po	otrzymaniu	żądania	od	Województwa	przygotowania,	przedstawienia	 i	 stosowania	Oferty	Ramowej,	
zobowiązany	 jest	 do	 zawierania	 Umów	 Hurtowych	 na	 warunkach	 nie	 gorszych,	 dla	 pozostałych	 stron	 umowy,	
niż	określone	w	Ofercie	Ramowej	ustalonej	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy.	

6. Za	 zgodą	 Województwa,	 wyrażoną	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności,	 Partner	 może	 zaprzestać	
stosowania	 wzoru	 Umowy	 Hurtowej	 lub	 Oferty	 Ramowej,	 stosując	 zatwierdzone	 warunki	 Usług	 Hurtowych,	
jednakże	przy	założeniu,	że	nie	będzie	to	powodowało	uszczerbku	dla	warunków	świadczenia	Usług	Hurtowych.	

§	41. Szczególne	obowiązki	świadczenia	Usług	Hurtowych		

1. Strony	ustalają,	iż	przy	zawieraniu	i	wykonywaniu	Umów	Hurtowych	Partner	jest	zobowiązany	do:	

a) uwzględnienia	 każdego	 wniosku	 lub	 zamówienia	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych	 w	zakresie	 świadczenia	
oferowanych	przez	Partnera	Usług	Hurtowych	oraz	innych	Usług,	których	świadczenie	wynika	z	możliwości	
Sieci;,	

b) zapewnienia	Operatorowi	Sieci	Dostępowej	dostępu	telekomunikacyjnego	do	określonych	elementów	Sieci,	
niezbędnych	 do	 przyłączenia	 sieci	 Operatora	 Sieci	 Dostępowej,	 w	szczególności	 dostępu	 do	 kanalizacji	
teletechnicznej,	 ciemnego	 włókna	 światłowodowego,	 łączy	 telekomunikacyjnych	 niezbędnych	 do	
zrealizowania	Połączenia	Sieci,	

c) zapewnienia	Operatorom	Sieci	Dostępowych	Infrastruktury	Sieci,	Kolokacji	i	innych	form	współkorzystania	z	
budynków	na	potrzeby	przyłączenia	sieci	Operatora	Sieci	Dostępowej	dla	minimum	3	(trzech)	podmiotów,	

d) zapewnienia	 funkcji	 Sieci	 niezbędnych	 do	 zapewnienia	 pełnej	 interoperacyjności	 Usług	 z	 przyłączanymi	
sieciami	Operatorów	Sieci	Dostępowych,	

e) stosowania	 w	 ramach	 systemów	 informatycznych	 narzędzi	 informatycznych	 cechujących	 się	 prostotą	
i	otwartością	 dla	 ich	 użytkowników,	 krótkim	 czasem	 ich	 wdrożenia	 oraz	 bazujących	 na	 powszechnie	
przyjętych	standardach,	

f) przyznawania	 dostępu	 do	 interfejsów,	 protokołów	 lub	 innych	 kluczowych	 technologii	 niezbędnych	
dla	interoperacyjności	Usług	i	Sieci,	

g) zapewnienia	możliwości	 zarządzania	 obsługą	 Użytkownika	 Końcowego	 przez	 Operatora	 Sieci	 Dostępowej	
i	podejmowania	rozstrzygnięć	dotyczących	wykonywania	Usług	na	jego	rzecz,	

h) opublikowania	 na	 stronie	 internetowej	 Partnera	 oferty	 Usług	 Hurtowych,	 która	 będzie	 zgodna	
z	postanowieniami	 Umowy	 oraz	Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 a	 także	 zatwierdzonych	w	 sposób	 zgodny	
z	Umową:	 (i)	 wzorów	 Umów	 Hurtowych,	 (ii)	 treści	 Ofert/y	 Ramowej,	 (iii)	 warunków	 oferowania	 i	
świadczenia	usług,	a	także	zmian	powyższych	dokumentów	wskazanych	w	podpunktach	(i)-(iii)	,	

i) zawierania	 umów	 o	 świadczenie	 Usług	 tylko	 i	 wyłącznie	 o	 takiej	 treści	 jaka	 została	 określona	
w	zatwierdzonych,	w	sposób	zgodny	z	Umową,	wzorach	umów	o	świadczenie	Usług	Hurtowych	i	warunkach	
oferowania	i	świadczenia	Usług,	a	w	przypadku	przyjęcia	Oferty	Ramowej	na	warunkach	w	niej	określonych,	

j) stosowania	 opłat	 z	 tytułu	 Usług,	 w	 szczególności	 Usług	 Hurtowych,	 tylko	 i	 wyłącznie	 na	 zasadach	
określonych	w	Umowie	oraz	w	sposób	zgodny	z	Wymaganiami	Prawnymi	IDM,	

k) nieustalania	zawyżonych	opłat	z	tytułu	Usług,	w	szczególności	Usług	Hurtowych,	

l) nieograniczania	 konkurencji	 poprzez	 ustalanie	 zaniżonych	 cen	 Usług	 w	 stosunku	 do	 kosztów	
ich	świadczenia,	 chyba,	 że	 spełnione	 zostały	 przesłanki	 określone	 w	 art.	 7	 Ustawy	 o	 wspieraniu	 rozwoju	
usług	i	sieci	telekomunikacyjnych,	a	Prezes	UKE	wyraził	zgodę	na	świadczenia	usług	poniżej	kosztów,	
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m) udostępniania	 aktualnych	 informacji	 dotyczących	 specyfikacji	 technicznych	 Sieci	 i	 urządzeń	
telekomunikacyjnych,	lokalizacji	i	przebiegu	elementów	Infrastruktury,	zasad	i	warunków	świadczenia	Usług	
oraz	korzystania	z	Sieci,	w	tym	także	Opłat	Hurtowych,	

2. Oferta	na	świadczenie	Usług	w	oparciu	o	Sieć	określa	jeden	podstawowy	referencyjny	poziom	SLA	odnoszący	się	
do	jakości	świadczonych	Usług	Hurtowych,	do	którego	to	poziomu	stosuje	się	SLA,	który	jest	określony	w	OPZ.		

3. W	przypadku,	gdy	Operator	Sieci	Dostępowej	uzna,	że	świadczona	Usługa	Hurtowa	powinna	się	charakteryzować	
innym	zestawem	parametrów	SLA,	niż	 ten	który	 jest	ustalony	dla	Sieci	 i	 Infrastruktury	Sieci	na	podstawie	OPZ,	
a	zgodnych	 z	 jego	 wymaganiami,	 dopuszczalne	 będzie,	 ale	 tylko	 i	 wyłącznie	 jeżeli	 będzie	 to	 zgodne	 z	
Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 	 poczynienie	 przez	 Partnera	 i	 Operatora	 Sieci	 Dostępowej	 w	tym	 przedmiocie	
odmiennych	ustaleń	umownych	pomiędzy	Operatorem	Sieci	Dostępowej	a	Partnerem,	przy	czym	odstępstwo	w	
zakresie	podwyższenia	Opłat	Hurtowych	wymaga	akceptacji	Województwa.	

§	42. Szerokopasmowy	dostęp	do	Internetu	dla	Użytkowników	Końcowych	

1. Do	czasu	zmiany	Wymagań	Prawnych	 IDM	oferowanie	 i	świadczenie	usług	telekomunikacyjnych	przez	Partnera	
na	 rzecz	 Użytkowników	 Końcowych,	 poza	 wyraźnie	 wymienioną	 w	 przedmiotowych	 Wymaganiach	 Prawnych	
możliwością	 brania	 udziału	 w	 procedurach	 przetargowych,	 oferowania	 i	 potencjalnego	 świadczenia	 usług	
telekomunikacyjnych	na	rzecz	podmiotów	stanowiących	własność	 jednostek	samorządu	terytorialnego,	stanowi	
Czynności	Zakazane.	

2. Niezależnie	 od	 powyższego	 Partner	 oświadcza,	 że	 w	 pełni	 rozumie,	 iż	 Przedsięwzięcie	 w	 zakresie	 określonym	
w	Wymaganiach	 Prawnych	 IDM	 oraz	 OPZ	 jest	 realizowane	 w	 celu	 zapewnienia	 przez	 Operatorów	 Sieci	
Dostępowych	szerokopasmowego	dostępu	do	Internetu	dla	Użytkowników	Końcowych.	

3. Partner	 oświadcza,	 że	mając	 powyższe	 na	 uwadze	 dołoży	wszelkich	możliwych	 starań	 oraz	 podejmie	wszelkie	
możliwe	kroki	w	celu	zapewnienia,	aby	oferowane	Użytkownikom	Końcowym	usługi	telekomunikacyjne	spełniały	
wymagania	 odnoszące	 się	 do	 świadczenia	 usług	 telekomunikacyjnych	 szerokopasmowego	 dostępu	 do	 sieci	
Internet	w	rozumieniu	Wytycznych	Wspólnotowych.	W	szczególności	Partner	będzie	się	powyższymi	wskazaniami	
kierował	przy	formułowaniu,	negocjowaniu	oraz	zawieraniu	Umów	Hurtowych	z	Operatorami	Sieci	Dostępowych.	
W	 tym	 celu,	 niezależnie	 od	 zdefiniowanych	 w	 Umowie	 obowiązków	 stosowania	 wzorów	 Umów	 Hurtowych	
oraz	zapewnienia	 minimalnego	 poziomu	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	 (SLA)	 na	 rzecz	 Operatorów	 Sieci	
Dostępowych,	 w	 tych	 przypadkach	 w	 których	 OPZ	 wskazuje	 na	 to,	 że	 Użytkownikom	 Końcowym	 mają	 być	
świadczone	 wyłącznie	 usługi	 o	 minimalnej	 gwarantowanej	 przepływności,	 a	 które	 wedle	Wymagań	 Prawnych	
IDM	określane	są	 jako	usługi	NGA,	Partner	zobowiązuje	się	do	negocjowania	w	dobrej	wierze	przy	zachowaniu	
należytej	 staranności	 wszelkich	 postanowień	 z	 Operatorami	 Sieci	 Dostępowych,	 które	 zobowiążą	 ich	
do	świadczenia	 z	 wykorzystaniem	 Sieci	 na	 rzecz	 Użytkowników	 Końcowych	 wyłącznie	 usług	 spełniających	
odpowiednie	 wymagania	 pozwalających	 na	 ich	 zakwalifikowanie	 do	 kategorii	 usług	 typu	 NGA,	 stosowanie	
do	Wymagań	 Prawnych	 IDM	 oraz	 Wytycznych	 Wspólnotowych.	 Partner	 będzie	 również	 w	miarę	 posiadanych	
możliwości	 technicznych	 przekazywał	 w	 tym	 zakresie	 wszelkie	 stosowne	 dane	 i	parametry	 umożliwiające	
prawidłowe	wykorzystywanie	Sieci	i	Infrastruktury	Sieci	dla	zachowania	Wymogów	Prawnych	IDM.		

4. Dokumentacja	 Przetargowa	 określa	 obszary,	 na	 których	 dopuszczalne	 będzie	 świadczenie	 usług	
szerokopasmowego	 dostępu	 do	 Internetu	 przez	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych	 o	 przepustowości	 nie	 niższej	
niż	w	Wymaganiach	 Prawnych	 IDM.	 Partner	 zapewni	 obowiązywanie	 tego	 ograniczenia	 poprzez	 odpowiednie	
postanowienia	zawieranych	Umów	Hurtowych.	
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§	43. Udostępnianie	informacji	

1. Partner,	 na	 swojej	 stronie	 internetowej	 lub	 w	 innej	 formie	 umożliwiającej	 jednakowy	 dostęp	 do	informacji	
każdemu	 zainteresowanemu,	 ogłasza	 niezbędne	 dla	 zawarcia	 Umowy	 Hurtowej	 dane	 dotyczące	 wymogów	
formalnych,	 jakie	 spełniać	 powinien	 odbiorca,	 oraz	 aktualne	 informacje	 dotyczące	 specyfikacji	 technicznej	
oraz	charakterystyki	 Sieci	 i	 urządzeń	 telekomunikacyjnych,	 zasad	 i	warunków	 świadczenia	 Usług	 Hurtowych	
oraz	korzystania	 z	 Sieci,	 w	 tym	 Opłat	 Hurtowych.	 Strony	 nie	 uznają	 żadnej	 z	informacji	 wskazanych	 w	 zdaniu	
poprzedzającym	za	Informacje	Poufną.	

2. Województwo	uprawnione	jest	do	weryfikacji	stopnia	szczegółowości	 informacji,	o	których	mowa	w	ust.	1	oraz	
do	żądania	ich	niezwłocznego	uzupełnienia	bądź	poprawienia.	

§	44. Obowiązki	informacyjne	względem	Województwa	

1. Partner	 zapewnia	 osobom	 upoważnionym	 przez	 Województwo	 wgląd	 do	 wszystkich	 zawartych	 Umów	
Hurtowych,	umożliwienie	sporządzania	notatek,	 jak	również	odpisów	(kopii).	Na	żądanie	Województwa	Partner	
uwierzytelni	 odpis	 (kopię)	 poprzez	 potwierdzenie	 jej	 zgodności	 z	 oryginałem.	 Informacje	 dotyczące	 Umów	
Hurtowych	 oraz	 ich	 odpisy	 (kopie)	 mogą	 być	 udostępniane	 Prezesowi	 UKE	 celem	 umożliwienia	 nadzoru	
na	stosowanymi	warunkami	dostępu	do	Sieci.	

2. Na	 Partnerze	 spoczywa	 obowiązek	 dokumentowania	 podejmowanych	 w	 Okresie	 Eksploatacji	 czynności	
zmierzających	 do	 najbardziej	 efektywnego	 wykorzystania	 Sieci	 i	Infrastruktury	 Sieci	 oraz	 przedstawiania	
stosownych	 analiz	 i	 opracowań	 na	 żądanie	 Województwa	 dotyczących	 danego	 Roku	 Obrotowego	 w	 sposób	
i	na	zasadach	 opisanych	 w	 OPZ.	 Obowiązki	 w	 zakresie	 podatkowo-rachunkowym	 opisane	 są	 poniżej	 w	 §	 45	
Umowy.	

3. Partner	 przedstawia	Województwu,	w	 terminie	 do	 3	 (trzech)	miesięcy	 po	 zakończeniu	 odpowiedniego	okresu,	
zestawienie	 danych	 niezbędnych	 do	 ostatecznego	 zweryfikowania	 i	 potwierdzenia	 wysokości	 Czynszu	
za	zakończony	Rok	Obrotowy.	

4. Partner	umożliwia	Województwu	na	bieżąco	 śledzenie	 stanu	 technicznego	Sieci	 i	 Infrastruktury	Sieci	w	 sposób	
opisany	 w	 OPZ	 oraz	 w	 terminie	 do	 3	 (trzech)	 miesięcy	 po	 zakończeniu	 odpowiedniego	 okresu,	 przedstawi	
zestawienie	wedle	uzgodnionego	przez	Strony	wzoru	danych	dotyczących	 realizacji	obowiązku	utrzymania	 IDM	
w	należytym	stanie	technicznym.	

5. Partner	 przedstawia	Województwu,	w	 terminie	 do	 3	 (trzech)	miesięcy	 po	 rozpoczęciu	 Roku	Obrotowego	 plan	
finansowy	co	do	poziomu	przychodów	i	kosztów	generowanych	w	związku	z	zarządzaniem	Siecią.	

6. Partner	ma	obowiązek	udostępniania	odpowiednich	danych	co	do	poziomu	SLA	świadczenia	Usług	Operatorom	
Sieci	Dostępowych	oraz	przekazywania	Informacji	w	tym	zakresie	na	zasadach	opisanych	w	OPZ.	

7. Na	Partnerze	spoczywa	obowiązek	gromadzenia	i	udostępniania	Województwu	danych	dotyczących	świadczenia	
przez	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych	 Użytkownikom	 Końcowym	 usług	 szerokopasmowego	 dostępu	 do	 sieci	
Internet	w	oparciu	o	Usługi	na	zasadach	opisanych	w	OPZ.	

8. Partner	 przedstawia	 Województwu	 wszelkie	 Informacje,	 których	 obowiązek	 przekazania	 wynika	 z	Wymagań	
Prawnych	IDM	w	terminach	umożliwiających	wypełnienie	obowiązków	przewidzianych	odpowiednimi	przepisami	
prawa,	 nie	 później	 jednak	 niż	w	 terminie	 3	 (trzech)	miesięcy	 od	 daty	 zgłoszenia	 odpowiedniego	 żądania	 bądź	
powstania	obowiązku,	którekolwiek	nastąpi	wcześniej.	

9. Przekazanie	Informacji	polega	na	ich	odpowiednim	udostępnieniu	Województwu	w	sposób	uzgodniony	pomiędzy	
Stronami	w	zestawieniach	dostępnych	w	CZS,	bądź	wynikający	z	OPZ.	Ilekroć	jednak	Województwo	tego	zażąda,	
Partner	 jest	 obowiązany	 przedstawić	 Informacje	 na	 piśmie,	 poświadczoną	 przez	 osoby	 uprawnione	
do	reprezentowania	Partnera.		
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§	45. Obowiązki	podatkowo-rachunkowe	

1. W	zakresie	prowadzenia	działalności	gospodarczej	objętej	Umową,	Partner	zobowiązany	 jest	do	wyodrębnienia	
pod	względem	organizacyjno-finansowym	zorganizowanej	części	prowadzonego	przedsiębiorstwa	w	rozumieniu	
art.	 4a	 pkt	 4	 Ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 prawnych	 oraz	 art.	 2	 pkt.27)	 lit.	 e)	 Ustawy	 o	 podatku	
od	towarów	 i	 usług.	 Powyższe	 wymaganie	 zostanie	 uznane	 za	 spełnione	 także	 w	 sytuacji	 braku	 takiego	
wyodrębnienia,	 jednakże	wyłącznie	w	 sytuacji,	 kiedy	 Partner	 nie	 prowadzi	 żadnej	 innej	 działalności	 niż	 objęta	
Umową.	

2. Partner	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	ewidencji	zgodnie	z	art.	10	Ustawy	o	wspieraniu	rozwoju	sieci	i	usług	
telekomunikacyjnych	oraz	wszelkich	zestawień	i	danych	wynikających	Wymagań	Prawnych	IDM.		

3. Partner	w	zakresie	danych	podatkowo-rachunkowych	przedstawia	Informacje	co	do:	

a) miesięcznych	 przychodów	 netto	 ze	 sprzedaży	 produktów,	 towarów	 i	 materiałów	 ustalonych	 jak	
dla	rachunku	 zysków	 i	 strat	 (wariant	 kalkulacyjny)	 zgodnie	 z	 przepisami	 Ustawy		
o	rachunkowości,	

b) osiągniętego	w	Roku	Obrotowym	zysku	z	działalności	operacyjnej	ustalonego	jak	dla	rachunku	zysków	i	strat	
(wariant	kalkulacyjny)	zgodnie	z	przepisami	Ustawy	o	rachunkowości,	

c) osiągniętej	 w	 Roku	 Obrotowym	 wartości	 amortyzacji	 ustalonej	 jak	 dla	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 (wariant	
porównawczy)	zgodnie	z	przepisami	Ustawy	o	rachunkowości,	

d) osiągniętych	 w	 Roku	 Obrotowym	 przychodów	 netto	 ze	 sprzedaży	 produktów,	 towarów	 i	materiałów	
ustalonych	 jak	 dla	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 (wariant	 kalkulacyjny)	 zgodnie	 z	przepisami	 Ustawy	
o	rachunkowości.	

4. Województwu	 w	 każdym	 czasie	 przysługuje	 prawo	 pełnego	 wglądu	 w	 księgi	 rachunkowe	 prowadzone	
w	odniesieniu	 do	 wyodrębnionej	 zorganizowanej	 części	 przedsiębiorstwa	 celem	 weryfikacji	 prawidłowości	
i	rzetelności	danych	finansowych	dla	potrzeb	zastosowania	mechanizmu	Dopłaty	Clawback	do	Czynszu.	

Rozdział	11 ROZWIĄZYWANIE	PROBLEMÓW	

§	46. Zasady	postępowania	

1. W	razie	wystąpienia	Problemu	w	Okresie	Eksploatacji	Partner	zobowiązany	jest:	

a) niezwłocznie	powiadomić	o	tym	fakcie	Województwo,	określając	charakter	Problemu,	

b) niezwłocznie	podjąć	działania	w	celu	usunięcia	lub	uniknięcia	Problemu,	

c) na	bieżąco	informować	Województwo	o	podejmowanych	przez	siebie	środkach	zaradczych.	

2. W	 przypadku	 wystąpienia	 nieprzewidzianych	 nadzwyczajnych	 okoliczności,	 takie	 jak	 klęski	 żywiołowe,	 itp.	
(Siła	Wyższa),	 Partner	 jest	 zobowiązany	 do	 podjęcia	 wszelkich	 starań	 dla	 zapewnienia	 ochrony	 Sieci	
i	Infrastruktury	 Sieci	 przy	 dołożeniu	 najwyższej	 możliwej	 staranności	 i	 jest	 uprawniony	 oraz	 zobowiązany	
do	podejmowania	 działań	 tymczasowych	 i	 zaradczych	 również	 bez	 ich	 uzgodnienia	 bądź	 potwierdzenia	 przez	
Województwo.		

3. Niemożność	 uzgodnienia	 bądź	 potwierdzenia	 danych	 działań	 z	 Województwem	 w	 przypadkach	 nagłych	 nie	
zwalnia	Partnera	od	przedstawienia	informacji	co	do	zakresu	podjętych	czynności	Województwu	po	zakończeniu	
występowania	 danej	 okoliczności	 bądź	 wcześniej	 o	 ile	 jest	 to	 potrzebne	 dla	 zabezpieczenia	 Sieci	 bądź	
Infrastruktury	Sieci.	
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Rozdział	12 WYNAGRODZENIE	PARTNERA	ORAZ	OPŁATY	NA	RZECZ	WOJEWÓDZTWA	

§	47. Wynagrodzenie	Partnera	

1. W	Okresie	 Eksploatacji	 Partner	 jest	 uprawniony	 do	 pobierania	 pożytków	 z	 przedmiotu	 partnerstwa	 publiczno-
prywatnego,	tj.	przychodów	z	działalności	gospodarczej	wykonywanej	w	ramach	realizowanego	Przedsięwzięcia.	

2. Poza	zdefiniowanymi	w	Umowie	świadczeniami	Partner	nie	będzie	domagał	się	od	Województwa	żadnych	innych	
kwot	z	tytułu	operowania	Siecią	w	Okresie	Eksploatacji,	niezależnie	od	tego,	czy	działalność	ta	jest	dla	Partnera	
komercyjnie	opłacalna,	czy	też	nie.	

3. Wszelkie	świadczenia	wypłacane	przez	Województwo	w	Okresie	Eksploatacji	na	podstawie	niniejszej	Umowy	przy	
realizacji	 Przedsięwzięcia,	 niezależnie	 od	 ich	 prawnego	 charakteru	 i	 ich	 jednostkowej	 kwalifikacji,	 na	 potrzeby	
niniejszej	Umowy	traktowane	są	jako	Wynagrodzenie	Partnera,	które	musi	być	zgodne	z	Wymaganiami	Prawnymi	
IDM.		

4. Partner	 zobowiązuje	 się	działać	w	Okresie	Eksploatacji	 co	do	 zarządzania	wydzieloną	 zgodnie	 z	Umową	częścią	
przedsiębiorstwa	 i	 operowaniu	 Siecią	 przy	 założeniu	 maksymalizacji	 efektywności	 prowadzonej	 działalności	
i	minimalizacji	 jej	 kosztów.	 Wszelkie	 usługi,	 które	 będą	 zamawiane	 przez	 Partnera	 w	 Okresie	 Eksploatacji	
związane	 z	 wykonywaniem	 niniejszej	 Umowy	 w	 zakresie	 wykorzystania	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci	 będą	
kalkulowane	i	zamawiane	w	oparciu	o	obowiązujące	standardy	rynkowe	oraz	średnie	ceny	rynkowe.		

5. W	 przypadku	 zamówienia	 jakichkolwiek	 usług	 bądź	 zawarcia	 jakiegokolwiek	 porozumienia	 przez	 Partnera	
z	podmiotami	powiązanymi,	zależnymi	bądź	podmiotem	dominującym	w	odniesieniu	do	Partnera,	w	rozumieniu	
przepisów	Ustawy	z	dnia	15	września	2000	r.	kodeks	spółek	handlowych	(Dz.	U.	2000	nr	94	poz.	1037	z	późn.	zm.)	
oraz	Wymagań	Prawnych	IDM,	które	spowodowało	bądź	miałoby	spowodować	powstanie	jakichkolwiek	kosztów,	
które	 są	 lub	 mogą	 być	 pokrywane	 z	 wydzielonej	 stosownie	 do	 postanowień	 Umowy	 części	 przedsiębiorstwa	
Partnera	 w	 ramach	 której	 realizowane	 jest	 Przedsięwzięcie	 w	 Fazie	 Eksploatacji,	 składających	 się	 na	 Roczne	
Przychody,	Partner	zobowiązany	jest	poinformować	o	tym	fakcie	niezwłocznie	Województwo,	nie	później	jednak	
niż	w	terminie	14	(czternastu)	dni.	

6. Informacja	 o	 której	 mowa	 powyżej	 w	 ust.	 5	 zawiera	 co	 najmniej	 poświadczoną	 za	 zgodność	 przez	 osoby	
uprawnione	 do	 reprezentowania	 Partnera	 kopię	 umowy,	 porozumienia	 bądź	 inne	 dokumenty	 oraz	 całość	
załączników	 dotyczących	 danego	 stosunku	 prawnego,	 jak	 również	 wyczerpujące	 pisemne	 uzasadnienie	
wskazujące	 na	 przyczyny	 powstania	 takich	 kosztów.	 Uzasadnienie	 to	 wskazywać	 powinno	 w	 szczególności	
na	powody	 prawne	 i	 ekonomiczne	 powstania	 danego	 stosunku	 prawnego	 z	 dokładnym	 wyszczególnieniem	
wszystkich	 pozycji	 wiążących	 się	 z	 tym	 dla	 Partnera	 kosztów,	 w	 takim	 ujęciu,	 które	 umożliwia	 ich	 przegląd	
i	kontrolę.	

7. Powyższa	informacja,	o	której	mowa	w	ust.	5	powinna	również	wskazywać	na	średni	poziom	rynkowy	cen	bądź	
świadczeń	 wynikających	 z	 danego	 stosunku	 prawnego,	 które	 mają	 być	 przekazywane	 przez	 Partnera	
w	porównaniu	 do	 wartości	 otrzymywanych	 świadczeń	 wzajemnych	 oraz	 na	 zachowanie	 racjonalności	
ekonomicznej	 i	 ekwiwalentności	 tych	 świadczeń.	 Do	 informacji	 powinno	 być	 również	 załączone	 –	 o	 ile	 będzie	
to	w	 danym	 przypadku	 możliwe	 –	 porównanie	 poziomu	 kosztów	 uzyskania	 świadczeń	 od	 innych	 podmiotów	
niebędących	podmiotami	powiązanymi,	czy	zależnymi	bądź	podmiotem	dominującym	w	odniesieniu	do	Partnera.	
Poprzez	dokumenty	 takie	należy	 rozumieć	przykładowo	odpowiedzi	na	 zapytania	ofertowe	 innych	podmiotów,	
powszechnie	 dostępne	 bądź	 indywidualne	 cenniki,	 itp.	 W	 każdym	 przypadku	 Informacja	 ta	 będzie	 musiała	
zawierać	analizę	zgodności	z	Wymaganiami	Prawnymi	IDM	oraz	Informację	czy	i	 jaki	ewentualnie	wpływ	będzie	
miał	ten	stosunek	prawny	w	odniesieniu	do	mechanizmu	Dopłaty	Clawback	do	Czynszu.	
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8. Po	otrzymaniu	powyższej	Informacji	opisanej	w	ust.	5	Województwo	w	terminie	1	(jednego)	miesiąca	od	daty	jej	
otrzymania	 akceptuje	 podany	 tam	 przez	 Partnera	 poziom	 kosztów,	 bądź	 odmawia	 jego	 zatwierdzenia.	 Brak	
zajęcia	stanowiska	w	przedmiotowym	terminie	oznacza	odmowę	akceptacji	kosztów.	

9. W	przypadku	 odmowy	 zatwierdzenia	wyżej	 opisanych	 kosztów	przez	Województwo,	 koszty	 te	 nie	 będą	 brane	
pod	 uwagę	 dla	 ustania	 jakichkolwiek	 wartości	 wynikających	 z	 niniejszej	 Umowy,	 a	 koszty	 te	 Partner	 pokrywa	
samodzielnie	 z	 przychodów	 własnego	 przedsiębiorstwa	 bez	 możliwości	 domagania	 się	 ich	 rozliczenia	
na	podstawie	 niniejszej	 Umowy,	w	 szczególności	w	 zakresie	 ewentualnego	 zastosowania	mechanizmu	Dopłaty	
Clawback	do	Czynszu.	

10. Opisany	powyżej	w	ust.5	–	9	mechanizm	informowania	i	akceptacji	kosztów	przez	Województwo	nie	będzie	miał	
zastosowania	 w	 sytuacji,	 która	 odnosi	 się	 do	 powstania	 takich	 kosztów	 na	 kolejny	 Rok	 Obrotowy,	 o	 ile	
nie	wzrosną	 one	 więcej	 niż	 o	 kwotę	 wyrażoną	 w	 komunikacie	 Prezesa	 GUS	 dotyczącym	 średniorocznego	
wskaźnika	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	w	poprzednim	roku	kalendarzowym.	W	takim	przypadku	Partner	
obowiązany	jest	poinformować	o	dalszym	obowiązywaniu	podstawy	do	naliczania	kosztów	i	złożyć	odpowiednie	
dokumenty	potwierdzające	aktualną	wysokość	tych	kosztów.	

11. W	 każdym	 przypadku,	 niezależnie	 od	 konieczności	 bądź	 braku	 konieczności	 akceptacji	 kosztów	 przez	
Województwo,	 wszelkie	 dokumenty	 obrazujące	 rozliczenia	 finansowe	 pomiędzy	 Partnerem,	 a	 podmiotami	
powiązanymi,	zależnymi	bądź	podmiotem	dominującym	w	rozumieniu	przepisów	Ustawy	z	dnia	15	września	2000	
r.	 kodeks	 spółek	 handlowych	 (Dz.	 U.	 2000	 nr	 94	 poz.	 1037	 z	 późn.	 zm.)	 będą	 każdorazowo	 przedstawiane	
Województwu	 w	 kompletnej	 i	 zrozumiałej	 formie	 (co	 obejmuje	 również	 konieczność	 przedstawienia	
ewentualnych	 tłumaczeń	 przez	 Partnera)	 w	 celu	 ich	 weryfikacji.	 W	 przypadku	 stwierdzenia	 istotnych	
nieprawidłowości	zastosowanie	znajduje	postanowienie	§	47	ust.	9.	

§	48. Czynsz	dzierżawny	

1. Partner	jest	zobowiązany	do	terminowej	zapłaty	na	rzecz	Województwa	Czynszu.		

2. W	Fazie	Eksploatacji	Częściowej	Czynsz	nie	będzie	pobierany.	

3. Część	 Stała	 Czynszu	 przysługuje	 Województwu	 z	 tytułu	 udostępnienia	 Sieci	 na	 warunkach	 określonych	
w	Dokumentacji	Przetargowej	w	wysokości	wynikającej	z	Oferty,	tj.	50.001	zł	(słownie	pięćdziesiąt	tysięcy	jeden	
złotych)	i	płatny	jest	z	dołu	do	10	(dziesiątego)	dnia	każdego	kolejnego	miesiąca	kalendarzowego	na	stosowany	
rachunek	bankowy	Województwa.	

4. Pierwsza	 Część	 Stała	 Czynszu	 zostanie	 naliczona	 po	 upływie	 pierwszego	 pełnego	 miesiąca	 kalendarzowego	
od	daty	Odbioru	Końcowego,	o	ile	Część	Stała	Czynszu	będzie	pobierana	wedle	Dokumentacji	Przetargowej.	

5. Część	 Stała	 Czynszu	 będzie	 corocznie	 waloryzowana	 w	 oparciu	 o	 wskaźnik	 ogłaszany	 przez	 Prezesa	 GUS	
w	sprawie	średniorocznego	wskaźnika	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	w	poprzednim	roku	kalendarzowym.	
Pierwsza	 waloryzacja	 Części	 Stałej	 Czynszu	 nastąpi	 po	 zakończeniu	 pierwszego	 pełnego	 Roku	 Obrotowego	
pobierania	Części	Stałej	Czynszu.	

6. Do	czasu	ogłoszenia	odpowiedniego	komunikatu	przez	Prezesa	GUS	wskazującego	na	wysokość	zmiany	wskaźnika	
cen	 Partner	 obowiązany	 jest	 uiszczać	 Część	 Stałą	 Czynszu	 w	 dotychczasowej	 wysokości,	 a	 po	 jego	 ogłoszeniu	
do	wyrównania	 brakującej	 kwoty	 w	 najbliższym	możliwym	 terminie	 następnej	 płatności	 Części	 Stałej	 Czynszu.	
W	przypadku	deflacji	Partner	odliczy	różnicę	pomiędzy	dotychczas	uiszczoną	kwotą	Części	Stałej	Czynszu,	a	jego	
nową	 wysokością	 skorygowaną	 w	 oparciu	 o	 odpowiedni	 komunikat	 Prezesa	 GUS	 w	 najbliższym	 możliwym	
terminie	płatności	kolejnej	Części	Stałej	Czynszu.	
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7. Część	Zmienna	Czynszu	będzie	ustalana	w	oparciu	o	Roczne	Przychody	osiągnięte	przez	Partnera	w	danym	Roku	
Obrotowym.	 Do	 Rocznych	 Przychodów	 w	 danym	 Roku	 Obrotowym	 wlicza	 się	 wszelkie	 należności	 niezależnie	
od	tego,	kiedy	zostały	one	faktycznie	przez	Partnera	pobrane.	

8. Wysokość	Części	Zmiennej	Czynszu	oblicza	się	na	podstawie	zadeklarowanego	w	Ofercie	zgodnie	z	Dokumentacją	
Przetargową	 współczynnika	 procentowego,	 wynoszącego	 18	 %	 (słownie	 osiemnaście	 procent)	 Rocznych	
Przychodów.	

9. Część	 Zmienna	 Czynszu	 będzie	 płatna	 zaliczkowo	w	wysokości	 1/12	 części	 Części	 Zmiennej	 Czynszu	 należnego	
za	cały	 poprzedni	 Rok	 Obrotowy.	 Zaliczki	 płaci	 się	 z	 dołu	 w	 takich	 samych	 terminach,	 jakie	 odnoszą	 się	
do	płatności	Części	Stałej	Czynszu.	

10. Pierwszą	 Część	 Zmienną	 Czynszu	 pobiera	 się	 po	 zakończeniu	 pełnego	 Roku	 Obrotowego,	 który	 został	 przez	
Partnera	 zadeklarowany	 w	 Ofercie	 jako	 ostatni	 objęty	 zwolnieniem	 z	 tej	 części	 Czynszu.	 W	pierwszym	 Roku	
Obrotowym	 pobierania	 Części	 Zmiennej	 Czynszu	 będzie	 on	 uiszczany	 zaliczkowo	 na	 podstawie	 kalkulacji	
przedstawionej	przez	Partnera,	dokonanej	wedle	poniższych	zasad:		

a) Partner	 przygotuje	 do	 końca	 poprzedzającego	 Roku	 Obrotowego	 przed	 pierwszym	 Rokiem	 Obrotowym	
pobierania	 Części	 Zmiennej	 Czynszu	 zestawienie	 przychodów,	 takie	 jakie	 jest	 właściwe	 dla	 Rocznych	
Przychodów,	z	tym	zastrzeżeniem,	że	dokonane	ono	zostanie	do	końca	10	(dziesiątego)	miesiąca	tego	roku	
włącznie,		

b) uzyskana	na	podstawie	punktu	a)	powyżej	kwota	zostanie	powiększona	o	20%	(dwadzieścia	procent),	

c) kwota	uzyskana	na	podstawie	 punktu	b)	 powyżej	 zostanie	 podzielona	na	 12	 (dwanaście)	 równych	 części.	
Kwoty	cząstkowe	zaokrągla	się	w	górę	do	kwoty	pełnego	złotego	i	stanowią	one	kalkulację	zaliczek.	

11. Po	 zakończeniu	 kolejnego	 Roku	 Obrotowego	 Partner	 jest	 obowiązany	 przedstawić	 Województwu	 do	 końca	
pierwszego	 kwartału	następnego	Roku	Obrotowego	ewentualną	 kwotę	do	dopłaty	bądź	 zwrotu	 z	tytułu	Części	
Zmiennej	 Czynszu	 za	 zakończony	 Rok	 Obrotowy,	 którego	 dotyczy	 dane	 zestawienie.	 Rozliczenie	 z	 tytułu	
ewentualnej	niedopłaty	bądź	nadpłaty	z	tego	tytułu	nastąpi	w	terminie	30	(trzydziestu)	dni	od	daty	przekazania	
stosownego	 zestawienia	 pod	 warunkiem,	 że	 zostało	 ono	 zweryfikowane	 przez	 odpowiedniego	 biegłego	
rewidenta,	 bądź	 inną	 osobę	 uprawnioną	 do	 weryfikowania	 ksiąg	 rachunkowych	 przedsiębiorstw	 i	 uznane	
za	prawidłowe,	 jak	 również	 poświadczone	 przez	 osoby	 uprawnione	 do	 reprezentowania	 Partnera.	 Koszty	
przygotowania	zestawienia	i	jego	badania	ponosi	Partner.	

12. W	przypadku	 kiedy	 nie	 dałoby	 się	 ustalić	 wysokości	 zaliczek	 na	 poczet	 Części	 Zmiennej	 Czynszu,	 na	 zasadach	
określonych	 w	 §	 48	 ust.	 10	 powyżej,	 wówczas	 Partner	 będzie	 zobowiązany	 przedstawić	 w	 terminie	
21	(dwudziestu	 jeden)	 dni	 od	 zakończenia	 danego	 miesiąca	 kalendarzowego	 zestawienie	 osiągniętych	 w	tym	
miesiącu	 przychodów,	 wedle	 takich	 samych	 zasad	 na	 jakich	 oblicza	 się	 Roczne	 Przychody,	 oraz	 zapłacić	
rzeczywistą	 Część	 Zmienną	 Czynszu	 przypadającą	 za	 dany	 miesiąc	 wraz	 z	 najbliższą	 płatnością	 Części	 Stałej	
Czynszu,	 bądź	 w	 sytuacji,	 kiedy	 z	 Dokumentacji	 Przetargowej	 wynika,	 że	 Część	 Stała	 Czynszu	 nie	 będzie	
pobierana,	w	takim	terminie,	w	którym	przypadałaby	płatność	Części	Stałej	Czynszu,	gdyby	był	pobierany.	

13. Do	 wysokości	 Czynszu	 każdocześnie	 doliczony	 zostanie	 należny	 podatek	 od	 towarów	 i	 usług	 na	 zasadach	
i	w	wysokości	 zgodnych	 z	 przepisami	 obowiązującymi	 w	 dniu	 wystawienia	 odpowiedniego	 dokumentu	
księgowego	(faktury).	

14. Za	dzień	zapłaty	uznaje	się	dzień	uznania	rachunku	bankowego	Województwa.	

15. Niezależnie	 od	 obowiązku	 uiszczania	 Czynszu,	 Partnera	 obciąża	 obowiązek	 terminowego	 regulowania	 podatku	
od	nieruchomości	 z	 tytułu	 posiadania	 wchodzących	 w	 skład	 Infrastruktury	 Sieci	 lub	 udostępnionych	 przez	
Województwo	pomieszczeń	i	Obiektów,	a	stosowne	przepisy	podatkowe	dodatkowo	bezpośrednio	nakładają	na	
Partnera,	 jako	na	dzierżawcę,	 taki	 obowiązek.	 Ponadto,	 Partnera	obciąża	obowiązek	ponoszenia	 kosztów	opłat	
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związanych	 z	zajęciem	 pasa	 drogowego	 na	 umieszczenie	 urządzeń	 Infrastruktury	 technicznej	 wchodzących	
w	skład	 Sieci	 przez	 cały	 czas	 obowiązywania	 Umowy,	 wydanych	 na	podstawie	 art.	 40	 ust.	 2	 pkt	 2	 Ustawy	 o	
drogach	publicznych	niezależnie	od	tego,	czy	zezwolenia	na	umieszczenie	takich	urządzeń	będą	adresowane	na	
Partnera	 lub	Województwo.	W	przypadku	kiedy	 zobowiązanie	 takie	 i	 obowiązek	 zapłaty	opłaty	 za	 zajęcie	pasa	
drogowego,	 o	 którym	 mowa	 powyżej	 miałoby	 być	 adresowe	 bezpośrednio	 na	 Województwo	 Partner	
zobowiązany	 jest	 wg.	 wyboru	 Województwa	 bądź	 zapłacić	 bezpośrednio	 na	 rachunek	 właściwego	 organu	
stosowną	 opłatę	 bądź	 zapłacić	wraz	 z	 najbliższym	 terminem	 płatności	 Czynszu	 Stałego,	 a	w	 razie	 gdyby	 Czysz	
Stały	 nie	 był	 pobierany	 zgodnie	 z	 Dokumentacja	 Przetargową,	 to	 w	 terminie	 płatności	 Czynszu	 Stałego	
wynikającym	 z	 Umowy	 na	 rachunek	 Województwa	 równowartość	 opłaty	 za	 zajęcie	 pasa	 drogowego	 na	
umieszczenie	 urządzeń	 Infrastruktury	 technicznej,	 jaką	 Województwo	 zobowiązane	 jest	 zapłacić	 na	 postawie	
stosowanej	decyzji	administracyjnej	adresowanej	na	Województwo.	

§	49. Dopłata	Clawback	do	Czynszu	(Klauzula	claw-back)	

1. Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 uiszczenia	 Dopłaty	 Clawback	 na	 rzecz	Województwa	w	 przypadku,	 gdy	w	 danym	
Roku	Obrotowym	osiągnięty	w	odniesieniu	do	wyodrębnionej	zorganizowanej	części	przedsiębiorstwa	Partnera	
wskaźnik	 EBITDA,	wyrażony	w	wartości	 procentowej	 (EBITDA%),	 będzie	większy	 niż	 średnia	wartość	wskaźnika	
EBITDA,	wyrażonego	w	wielkości	procentowej	(EBITDA_średnia%),	obliczonego	dla	spółek	notowanych	na	Giełdzie	
Papierów	 Wartościowych	 ujętych	 w	 subindeksie	 sektorowym	 WIG-telekomunikacja	 dla	 tego	 samego	 okresu	
czasu	(klauzula	claw-back).	

2. Wartość	 procentową	 wskaźnika	 EBITDA	 osiągniętego	 w	 danym	 roku	 obrachunkowym,	 w	odniesieniu	
do	wyodrębnionej	 zorganizowanej	 części	 przedsiębiorstwa	 Partnera	 („EBITDA%”),	 ustala	 się	 zgodnie	
z	następującym	wzorem:	

EBITDA%=	((Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedaży)	x	100%	

przy	czym:	

− przez	„Zysk_operacyjny”	rozumie	się	zysk	z	działalności	operacyjnej,		

− przez	„Amortyzacja”	rozumie	się	wartość	amortyzacji,	

− przez	„Przychody_netto_ze_sprzedaży”	 rozumie	się	przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	 towarów	
i	materiałów	ustalone	zgodnie	z	OPZ.	

3. Średnią	 wartość	 wskaźnika	 EBITDA,	 wyrażoną	 w	 wielkości	 procentowej,	 obliczoną	 dla	 spółek	 notowanych	 na	
Giełdzie	 Papierów	 Wartościowych	 ujętych	 w	 subindeksie	 sektorowym		
WIG-telekomunikacja,	 ustala	 się	 jako	 średnią	 arytmetyczną	 wskaźników	 EBITDA,	 wyrażonych	 w	wielkości	
procentowej,	 obliczonych	 dla	 poszczególnych	 spółek	 zgodnie	 z	 następującym	 wzorem:	
EBITDA_sp%=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprzedaży_sp)	x	100	%,	po	odrzuceniu	
najwyższej	i	najniższej	z	otrzymanych	w	ten	sposób	wartości	procentowych	(„EBITDA_średnia%”),	

przy	czym:	

− przez	 „Zysk_operacyjny_sp”	 rozumie	 się	 zysk	 z	 działalności	 operacyjnej	 dla	 danej	 spółki,	 dla	 której	
obliczany	 jest	 procentowy	 wskaźnik	 EBITDA,	 ustalony	 na	 podstawie	 jej	 raportu	 rocznego	
lub	skonsolidowanego	raportu	rocznego	i	publikowanego	zgodnie	z	odpowiednimi	przepisami,	

− przez	 „Amortyzacja_sp”	 rozumie	 się	 wartość	 amortyzacji	 dla	 danej	 spółki,		
dla	 której	 obliczany	 jest	 procentowy	 wskaźnik	 EBITDA,	 ustaloną	 na	 podstawie	 jej	 raportu	 rocznego	
lub	skonsolidowanego	raportu	rocznego	i	publikowanego	zgodnie	z	odpowiednimi	przepisami,	
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− przez	 „Przychody_netto_ze_sprzedaży_sp”	 rozumie	 się	 przychody	 netto	 ze	 sprzedaży	 produktów,	
towarów	i	materiałów	dla	danej	spółki,	dla	której	obliczany	 jest	procentowy	wskaźnik	EBITDA,	ustalone	
na	 podstawie	 jej	 raportu	 rocznego	 lub	 skonsolidowanego	 raportu	 rocznego	 i	 publikowanego	 zgodnie	
z	odpowiednimi	przepisami.	

4. Wysokość	Dopłaty	 Clawback,	 o	 której	mowa	w	 ust.	 1	 niniejszego	 paragrafu	 ustala	 się	 zgodnie	 z	następującym	
wzorem:	

Claw_back=	(EBITDA%	-	EBITDA_średnia%)	x	Roczne	Przychody	–	Czynsz	Stały	–	Czynsz	Zmienny	

przy	 czym	 jeżeli	 poziom	 pomocy	 publicznej	 jest	 niższy	 niż	 100%,	 to	 Dopłata	 Clawback	 może	 być	 obniżona	
proporcjonalnie	do	poziomu	pomocy	publicznej,	 przyznanej	 stosownie	do	 tire	 (21)	decyzji	 Komisji	 Europejskiej	
z	dnia	 29	 października	 2012	 r.,	 C	(2012)	 7811	 final	 przy	 zachowaniu	 zasad	 wynikających	 z	 całości	 Wymagań	
Prawnych	IDM.	

5. W	 terminie	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 dnia	 publikacji	 ostatniego	 z	 raportów	 rocznych,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 4	
niniejszego	 paragrafu,	 Partner	 obowiązany	 jest	 przedłożyć	 Województwu		
na	 piśmie	 stosowne	 wyliczenie	 zgodnie	 z	 ust.	 3,	 4	 i	 5	 niniejszego	 paragrafu	 w	 odniesieniu		
do	 zamkniętego	Roku	Obrotowego,	 co	 stanowi	podstawę	do	wystawienia	przez	Województwo	 faktury,	płatnej	
w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	daty	jej	wystawienia.	

6. Do	 wysokości	 Dopłaty	 Clawback	 doliczony	 zostanie	 należny	 podatek	 od	 towarów	 i	 usług	 na	 zasadach	
i	w	wysokości	zgodnych	z	przepisami	obowiązującymi	w	dniu	wystawienia	faktury.	

7. Jeżeli	 weryfikacja	 przez	 Województwo	 wyliczenia,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 5	 niniejszego	 paragrafu,	 wykaże	
nieprawidłowości,	 które	 miały	 spowodować	 rzekomy	 brak	 obowiązku	 uiszczenia	 Dopłaty	 Clawback	 przez	
Partnera,	 pomimo	 tego,	 że	 była	 ona	 faktycznie	 należna,	 lub	 też	 zaniżeniem	 wysokości	 Dopłaty,	 Partner	
obowiązany	jest	niezwłocznie	uiścić	brakującą	kwotę	wraz	z	należnymi	odsetkami,	niezależnie	od	ewentualnego	
obowiązku	zapłaty	kar	umownych.	

8. Za	dzień	zapłaty	Dopłaty	Clawback	do	Czynszu	uznaje	się	dzień	uznania	rachunku	bankowego	Województwa.	

Rozdział	13 OCHRONA	POUFNOŚCI	

§	50. Obowiązek	poufności	

1. Strony	zobowiązują	się	wzajemnie	do	zachowania	w	ścisłej	tajemnicy,	w	czasie	obowiązywania	niniejszej	Umowy	
oraz	przez	okres	10	(dziesięciu)	lat	od	dnia	jej	wykonania,	wygaśnięcia	lub	rozwiązania	bez	względu	na	przyczynę	
takiego	wygaśnięcia/rozwiązania	Informacji	Poufnych	należących	do	drugiej	Strony.	

2. Strony	zobowiązane	są	w	szczególności	do:	

a) nieujawniania	i	nierozpowszechniania	Informacji	Poufnych,	

b) niewykorzystywania	Informacji	Poufnych	do	celów	innych	niż	realizacja	przedmiotu	Umowy,	

c) przechowywania	 Informacji	 Poufnych	 w	 sposób	 uniemożliwiający	 dostęp	 do	 nich	 osobom	
nieuprawnionym	 oraz	 zabezpieczenia	 Informacji	 Poufnych	 drugiej	 Strony	 w	 taki	 sposób,	 w	 jaki	 Strona	
zabezpiecza	własne	informacje	tego	rodzaju.		

3. Strony	 zobowiązują	 się	 do	 przestrzegania	 przy	 wykonywaniu	 Umowy	 wszystkich	 postanowień	 zawartych	
w	obowiązujących	 przepisach	 prawa	 związanych	 z	 ochroną	 danych	 osobowych,	 a	 także	 z	 ochroną	 informacji	
niejawnych	oraz	ochroną	tajemnicy	służbowej,	telekomunikacyjnej.	
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4. Ujawnienie	 Informacji	Poufnych,	a	 także	 jakichkolwiek	 innych	 Informacji	dotyczących	niniejszej	Umowy,	może	
nakładać	 na	 Stronę,	 która	 je	 ujawniła,	 obowiązek	 naprawienia	 wyrządzonej	 w	ten	 sposób	 szkody,	 chyba	
że	ujawnienie	nastąpiło	za	wyraźną	zgodą	obu	Stron.		

5. Informacje	Poufne	nie	będą	przez	 żadną	 ze	 Stron	ujawniane,	 rozpowszechniane	 i	 udostępniane	w	 jakikolwiek	
sposób	 osobom	 trzecim,	 bez	 wyraźniej,	 uprzedniej	 zgody	 drugiej	 Strony	 wyrażonej	 w	 formie	 pisemnej	 pod	
rygorem	nieważności,	z	zastrzeżeniem	ust.	7	oraz	ust.	8	poniżej.	

6. Obowiązek	 określony	 w	 ust.	 1	 niniejszego	 paragrafu	 nie	 dotyczy	 Informacji	 powszechnie	 znanych	 oraz	
udostępniania	 Informacji	 na	 podstawie	 bezwzględnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 a	 w	 szczególności	
na	żądanie	 sądu,	 prokuratury,	 organów	podatkowych	 lub	organów	kontrolnych.	Nie	będą	uważane	 za	poufne	
Informacje,	które:	

a) wcześniej	stały	się	informacją	publiczną	w	okolicznościach	niebędących	wynikiem	czynu	bezprawnego	lub	
naruszającego	Umowę	przez	którąkolwiek	ze	Stron,		

b) były	już	znane	zgodnie	z	prawem	Stronie	otrzymującej,	o	czym	świadczą	wiarygodne	dowody,	

c) były	zatwierdzone	do	rozpowszechniania	na	podstawie	uprzedniej	pisemnej	zgody	drugiej	Strony,	

d) zostały	przekazane	Stronie	otrzymującej	przez	osobę	trzecią	niebędącą	Stroną	Umowy	zgodnie	z	prawem	
i	bez	ograniczeń.	

7. Zakaz	 ujawniania	 i	 udostępnienia	 Informacji	 Poufnych	 przez	 Województwo,	 o	 którym	 mowa	 w	 niniejszym	
paragrafie,	nie	dotyczy	 Informacji	 związanych	z	budową,	 funkcjonowaniem	oraz	sposobem	operowania	Siecią,	
w	tym	również	Informacji	o	przychodach,	jakie	Partner	uzyskiwał	w	związku	korzystaniem	z	Sieci	oraz	kosztach	
jakie	 ponosił	 na	 utrzymanie	 Sieci	 w	 okresie	 trwania	 niniejszej	 Umowy,	 a	 które	 to	 Informacje	 Województwo	
będzie	 zobowiązane	 przekazywać	 instytucjom	 weryfikującym	 sposób	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 w	 związku	
z	udzieleniem	 dotacji	 na	 realizację	 Przedsięwzięcia,	 a	 także	 które	 to	 informacje	Województwo	 będzie	 mogło	
ujawnić	przyszłym	oraz	potencjalnym	operatorom	Sieci.		

8. W	 wypadku,	 gdy	 Strona	 zostanie	 zobowiązana	 nakazem	 sądu	 bądź	 organu	 administracji	 państwowej	
do	ujawnienia	 Informacji	 lub	materiałów	albo	konieczność	 ich	ujawnienia	będzie	wynikała	 z	przepisów	prawa,	
zobowiązuje	 się	 niezwłocznie	 pisemnie	 powiadomić	 o	 tym	 fakcie	 drugą	 Stronę	 oraz	 poinformować	 odbiorcę	
Informacji	lub	materiałów	o	ich	poufnym	charakterze.	

9. Partner	 zobowiązuje	 się	 nie	 kopiować,	 nie	 powielać,	 ani	 w	 jakikolwiek	 inny	 sposób	 nie	 rozpowszechniać	
Informacji	Poufnych	za	wyjątkiem	przypadków,	w	jakich	jest	to	konieczne	w	celach	realizacji	Umowy,	w	których	
to	przypadkach	wszelkie	takie	kopie	lub	reprodukcje	będą	własnością	Województwa.	W	przypadku	wygaśnięcia	
lub	rozwiązania	Umowy,	Partner	zwróci	Województwu	wszelkie	dokumenty	i	inne	materiały	dotyczące	Partnera,	
a	 zwłaszcza	 dokumenty	 i	 materiały	 oraz	 inne	 dane	 dotyczące	 Województwa	 stanowiące	 Informacje	 Poufne	
na	zasadach	opisanych	w	rozdziale	opisującym	obowiązki	Stron	w	Okresie	Wyjścia.	

10. Województwo	może	wyrazić	pisemną	zgodę	na	wykorzystanie	przez	Partnera	 Informacji	o	wykonaniu	Umowy	
w	celach	 reklamowych,	 w	 szczególności	 w	 katalogach	 i	na	stronie	 internetowej.	 W	 każdym	 takim	 wypadku	
Województwo	ma	prawo	zapoznać	się	z	treścią	Informacji	przed	wyrażeniem	zgody.		

Rozdział	14 KOMUNIKACJA	W	RAMACH	UMOWY	

§	51. Osoby	upoważnione	

1. Osobami	upoważnionymi	do	bieżącej	współpracy,	w	zakresie	wykonywania	niniejszej	Umowy	oraz	dokonywania	
czynności	związanych	z	realizacją	Umowy	są:	
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a) Po	stronie	Województwa:	

Kierownik	Przedsięwzięcia	-	Pan	Marek	Ogonowski,		mail:	m.ogonowski@armsa.pl,		

	tel.:	+	22	566	47	69,		fax:	+	22	843	83	31	

lub	inne	osoby	bezpośrednio	umocowane	na	podstawie	odpowiedniego	pełnomocnictwa	przez	Kierownika	
Przedsięwzięcia,	a	także	inne	osoby	wskazane	przez	Województwo	w	Załączniku	Nr	5	do	Umowy;	

b) Po	stronie	Partnera:	

Koordynator	Przedsięwzięcia	–	Pan	Ryszard	Chojnacki,	mail:	ryszard.chojnacki@wprt.com.pl,		

	tel.:	+48	22	594	01	00,	fax		+48	22	594	01	10	

lub	 inne	 bezpośrednio	 umocowane	 na	 podstawie	 odpowiedniego	 pełnomocnictwa	 przez	 Koordynatora	
Przedsięwzięcia,	a	także	inne	osoby	wskazane	w	Załączniku	Nr	6	do	Umowy.	

2. Oprócz	 Kierownika	 Przedsięwzięcia	 oraz	 Koordynatora	 Przedsięwzięcia,	 a	 także	 osób	 wymienionych	
w	Załącznikach	 nr	 5	 i	 6	 do	 Umowy	 każda	 ze	 Stron	 po	 zawarciu	 Umowy	 wyznaczy	 członków	 Grup	 Roboczych	
upoważnionych	 do	 kontaktu	 z	 członkami	 ze	 strony	 drugiej	 Strony	 z	 odpowiedniej	 Grupy	 Roboczej	 w	 zakresie	
określonych	obszarów	wykonywania	Umowy	przydzielonych	danej	Grupie	Roboczej.	

3. Każda	 ze	 Stron	 ma	 prawo	 do	 zmiany	 reprezentujących	 ją	 osób,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 oraz	 osób	
upoważnionych	do	kontaktów	z	drugą	Stroną,	o	których	mowa	w	ust.	2	na	zasadach	opisanych	w	§	19	Umowy.	

§	52. Język	komunikacji	

1. Partner	w	toku	realizacji	Umowy	zobowiązany	jest	do	komunikowania	się	z	Województwem	wyłącznie	w	języku	
polskim,	przy	czym	dopuszcza	się	używanie	w	oświadczeniach	oraz	innych	dokumentach	określeń	obcojęzycznych	
w	zakresie	określonym	w	art.	11	ustawy	z	dnia	7	października	1999	r.	o	języku	polskim	(t.j.	Dz.	U.	z	2011	Nr	43,	
poz.	 224).	 Wymóg	 posługiwania	 się	 językiem	 polskim	 dotyczy	 wszelkich	 środków	 porozumienia	 się	 pomiędzy	
Stronami,	 w	 tym	 w	 szczególności	 wszelkiej	 korespondencji,	 rozmów	 w	 trakcie	 spotkań,	 telekonferencji	 oraz	
innych	 rozmów	 przeprowadzanych	 pomiędzy	 Województwem	 a	 personelem	 Partnera	 oraz	 innymi	 osobami,	
którymi	posługuje	się	Partner	przy	wykonywaniu	niniejszej	Umowy.	

§	53. Adres	do	doręczeń	

1. Strony	zobowiązują	się	do	kierowania	wszelkiej	korespondencji	wymagającej	formy	pisemnej	na	adresy	Stron:		

a) dla	Województwa	–	Agencja	Rozwoju	Mazowsza,	ul.	Brechta	3,	03-472	Warszawa	oraz	forma	elektroniczna	
na	adres:	m.ogonowski@armsa.pl,	fax: +	22	843	83	31.		

b) dla	Partnera	–	KT	Corporation	 (Spółka	Akcyjna)	Oddział	w	Polsce,	ul.	Aleje	 Jerozolimskie	65/79,	 lok.	1724	

oraz	forma	elektroniczna	na	adres	yooseok.kim@kt.com,	fax	+	48	22	63	06	623.	

2. Strony	 zobowiązują	 się	 do	 niezwłocznego	 informowania	 o	 zmianie	 danych	 objętych	 niniejszym	 paragrafem,	
co	jest	skuteczne	z	chwilą	doręczenia	zawiadomienia	drugiej	Stronie.	Zmiana	taka	nie	stanowi	zmiany	Umowy.	

3. W	 przypadku	 braku	 powiadomienia,	 o	 którym	mowa	 w	 ust.	 2	 niniejszego	 paragrafu	 wysłanie	 korespondencji	
na	dotychczasowy	adres	wywiera	skutki	prawne	w	postaci	jej	doręczenia.		
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Rozdział	15 WŁASNOŚĆ	INTELEKTUALNA	

§	54. Rezultaty	prac	wytwarzane	przez	Partnera	w	trakcie	wykonywania	Umowy	

1. Jeżeli	 w	wyniku	 prac	 objętych	 Umową,	w	 tym	 prac	wykonywanych	w	 ramach	 Fazy	 Budowy,	 Fazy	 Eksploatacji	
Częściowej,	Fazy	Eksploatacji	oraz	w	czasie	obowiązywania	udzielonej	przez	Partnera	gwarancji	Partner	stworzy	
jakiekolwiek	 rezultaty	 prac	 objęte	 PWI,	 będące	 utworem	 w	 rozumieniu		
art.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych	 (w	szczególności	 jakąkolwiek	
Dokumentację)	 lub	 też	 nabędzie	w	 toku	 oraz	w	 ramach	wykonywania	 niniejszej	Umowy	PWI	 do	 jakichkolwiek	
rezultatów	 prac	 wytworzonych	 przez	 osoby	 trzecie,	 Parter	 przeniesie	 na	 Województwo	 w	ramach	
Wynagrodzenia,	majątkowe	 prawa	 autorskie	 do	 korzystania	 z	 takiego	 rezultatu	 prac	 na	 zasadach	 określonych	
w	niniejszym	paragrafie.	

2. W	 zakresie	 rezultatów	 prac	 niebędących	 programami	 komputerowymi	 przeniesienie	 majątkowych	 praw	
autorskich,	 o	 których	mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	 obejmuje	 wszystkie	 pola	 eksploatacji	 znane	 w	 chwili	 zawarcia	
Umowy,	w	szczególności:	

a) trwałe	lub	czasowe	zwielokrotnienie	w	całości	lub	w	części	jakimikolwiek	środkami	i	w	jakiejkolwiek	formie,	
w	 szczególności	 dla	 celów	 wprowadzania,	 wyświetlania,	 stosowania,	 przekazywania	 i	 przechowywania	
rezultatów	 prac,	 a	także	 wytworzenia	 ich	 egzemplarzy	 dowolną	 techniką,	 w	 tym	 techniką	 drukarską,	
reprograficzną,	zapisu	magnetycznego	oraz	techniką	cyfrową,	

b) wprowadzanie	do	obrotu,	użyczenie	lub	najem	egzemplarzy	rezultatów	prac,	

c) inne	niż	wymienione	w	pkt	b)	rozpowszechnianie	rezultatów	prac,	w	szczególności	publiczne	udostępnianie	
rezultatów	 prac	 w	 taki	 sposób,	 aby	 każdy	 mógł	 mieć	 do	 nich	 dostęp	 w	 miejscu	 i	 w	 czasie	 przez	 siebie	
wybranym,	

d) wykorzystanie	w	kampaniach	informacyjnych	i	reklamowych	na	łamach	prasy	lokalnej	i	ogólnopolskiej,	

e) wykorzystywanie,	na	polach	eksploatacji	podanych	w	powyższych	punktach,	dla	celów	reklamy,	promocji,	
oznaczenia	lub	identyfikacji	dostawcy,	jego	produktów,	marek	i	znaków	handlowych,	a	także	przedmiotów	
jego	własności.	

3. W	 zakresie	 rezultatów	 prac	 stanowiących	 programy	 komputerowe,	 zarówno	 w	 postaci	 źródłowej	 (kodów	
źródłowych)	 jak	 i	 wynikowej,	 przeniesienie,	 o	którym	 mowa	 w	ustępie	 powyżej,	 obejmuje	 wszystkie	 pola	
eksploatacji	znane	w	chwili	zawarcia	umowy,	a	w	szczególności:	

a) trwałe	lub	czasowe	zwielokrotnienie	w	całości	lub	w	części	jakimikolwiek	środkami	i	w	jakiejkolwiek	formie,	
w	 szczególności	 dla	 celów	 wprowadzania,	 wyświetlania,	 stosowania,	 przekazywania	 i	 przechowywania	
rezultatów	 prac,	 a	także	 wytworzenie	 ich	 egzemplarzy	 dowolną	 techniką,	 w	 tym	 techniką	 drukarską,	
reprograficzną,	zapisu	magnetycznego	oraz	techniką	cyfrową,	

b) tłumaczenie,	 przystosowywanie,	 zmianę	 układu	 lub	 wprowadzanie	 jakichkolwiek	 innych	 zmian	
w	rezultatach	prac,	

c) wprowadzanie	do	obrotu,	użyczenie	lub	najem	egzemplarzy	rezultatów	prac	lub	ich	kopii,	

d) inne	 niż	 wymienione	 w	 pkt	 c)	 powyżej	 rozpowszechnianie	 rezultatów	 prac,	 w	szczególności	 publiczne	
udostępnianie	 rezultatów	 prac	w	 taki	 sposób,	 aby	każdy	mógł	mieć	 do	 nich	 dostęp	w	miejscu	 i	 w	 czasie	
przez	siebie	wybranym,	

f) wykorzystanie	 w	 kampaniach	 informacyjnych	 i	 reklamowych,	 w	 tym	 na	 łamach	 prasy	 lokalnej	
i	ogólnopolskiej,	
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g) wykorzystywanie,	na	polach	eksploatacji	podanych	w	powyższych	punktach,	dla	 celów	reklamy,	promocji,	
oznaczenia	lub	identyfikacji	dostawcy,	jego	produktów,	marek	i	znaków	handlowych,	a	także	przedmiotów	
jego	własności.	

4. W	 ramach	 przeniesionych	 majątkowych	 praw	 autorskich,	 o	 których	 mowa	 w	 niniejszym	 paragrafie,	 Partner	
przenosi	 również	 na	 Województwo	 prawo	 do	 zezwalania	 na	 wykonywanie	 przez	 Województwo		
praw	zależnych	w	odniesieniu	do	rezultatów	prac	na	polach	eksploatacji	wskazanych	w	ust.	3	oraz	ust.	4	powyżej.	

5. Partner	 wyraźnie	 zezwala	 Województwu	 na	 wprowadzenie	 dowolnych	 zmian	 w	rezultatach	 prac,	 w	 tym	
na	modyfikowanie,	skracanie,	łączenie	lub	przerabianie	takich	rezultatów	prac	przez	Województwo	lub	wskazane	
przez	Województwo	osoby	trzecie.		

6. Partner	 udziela	Województwu	 upoważnienia	 do	 wykonywania	 w	 jego	 imieniu	 praw	 osobistych	 do	 rezultatów	
prac.	 Partner	 zobowiązuje	 się	 również	 do	 niewykonywania	 we	 własnym	 zakresie	 autorskich	 praw	 osobistych	
do	rezultatów	prac,	do	których	prawa	zostały	przeniesione	na	Województwo.		

7. Jeżeli	 w	wyniku	 prac	 objętych	 Umową,	w	 tym	 prac	wykonywanych	w	 ramach	 Fazy	 Budowy,	 Fazy	 Eksploatacji	
Częściowej,	Fazy	Eksploatacji	oraz	w	czasie	obowiązywania	udzielonej	przez	Partnera	gwarancji	Partner	stworzy	
jakiekolwiek	 rezultat	 prac	 stanowiący	 PWI	 i	 będący	 bazą	 danych	 chronioną	 prawem	 do	 baz	 danych	 na	 mocy	
Ustawy	z	dnia	27	lipca	2001	r.	o	ochronie	baz	danych	(Dz.	U.	2001	nr	128	poz.	1402	z	późn.	zm.)	lub	też	nabędzie	
w	 toku	oraz	w	 ramach	wykonywania	niniejszej	Umowy	prawo	do	bazy	danych	 stworzonej	przez	osoby	 trzecie,	
Parter	przenosi	na	Województwo	całość	praw	majątkowych	do	baz	danych	chronionych	prawem	do	baz	danych	
(tzw.	„prawo	sui	generis	do	bazy	danych”)	i	stanowiących	rezultat	prac	tj.	wyłączne	prawo	do	pobierania	danych	
i	ich	 wtórnego	 wykorzystywania	 w	 całości	 lub	 istotnej	 części,	 co	 jakości	 lub	 ilości	 na	 zasadach	 określonych	
w	niniejszym	paragrafie.	

8. Przeniesienie	praw	na	zasadach	opisanych	powyżej,	na	korzystanie	z	rezultatów	prac:	

a) wykonanych	w	ramach	Fazy	Budowy	-	następuje	z	chwilą	Odbioru	Rezultatu	prac	lub	Odbiory	Częściowego	
prac	zrealizowanych	w	ramach	Umowy,	w	ramach	którego	rezultat	prac	został	wytworzony,	tj.	bez	względu	
na	 fakt,	 czy	 rezultat	 prac	odbierany	 jest	 indywidualnie,	 czy	 też	w	 ramach	określonej	 części	 realizacji	 Fazy	
Budowy,	

b) wykonanych	 w	 ramach	 wykonywania	 obowiązków	 opisanych	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 lub	 Fazie	 Eksploatacji	
Częściowej	–	następuje	z	chwilą	Zakończenia,	tj.	przekazania	Sieci	na	rzecz	Województwa.	

9. Niezależnie	od	postanowień	ust.	8	powyżej,	każdorazowo	z	chwilą	przekazania	lub	udostępnienia	Województwu	
jakichkolwiek	rezultatów	prac	w	toku	wykonywania	niniejszej	Umowy	do	momentu	przeniesienia	praw	do	takich	
rezultatów	 prac	 na	 Województwo,	 Partner	 udziela	 Województwu	 licencji	 na	 korzystanie	
z	przekazanych/udostępnionych	rezultatów	prac	w	zakresie	i	na	zasadach	opisanych	w	ust.	1	-	8	powyżej.	

10. Wraz	 z	 przeniesieniem	 praw	 do	 rezultatów	 prac	 Partner	 przenosi	 na	Województwo	 własność	 nośników,	
na	których	utrwalone	zostały	rezultaty	prac.		

11. W	 trakcie	 wykonywania	 Umowy	 dokonanie	 jakiegokolwiek	 rozporządzenia	 lub	 innej	 dyspozycji	 PWI	
do	rezultatów	 wytworzonych	 w	 związku	 realizacją	 Umowy	 przez	 Partnera	 na	 rzecz	 osób	 trzecich	 wymaga	
każdorazowej	pisemnej	zgody	Województwa.	

12. Jeżeli	 uzyskanie	 określonego	 PWI	 zależy	 od	 decyzji	 administracyjnej,	 Partner	 powiadomi	 o	 zamiarze	 złożenia	
stosownego	wniosku	oraz	o	jego	treści	Województwo.	

13. Wszystkie	 dokumenty,	 w	 szczególności	 takie	 jak:	 raporty,	 wykresy,	 rysunki,	 specyfikacje	 techniczne,	 plany,	
obliczenia	 oraz	 dokumenty	 pomocnicze	 lub	 materiały	 nabyte,	 zebrane	 lub	 przygotowane	 przez	 Partnera	
w	ramach	 Umowy	 będą	 stanowić	 wyłączną	 własność	 Województwa.	 Po	 wykonaniu	 lub	 rozwiązaniu	 Umowy,	
Partner	w	Okresie	Wyjścia	przekaże	wszystkie	ww.	dokumenty	Województwu.		
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§	55. Rezultaty	prac	podmiotów	trzecich	dostarczone	przez	Partnera	w	trakcie	wykonywania	Umowy	

1. Obowiązek	przeniesienia	na	Województwo	w	ramach	Umowy	majątkowych	praw	autorskich	do	rezultatów	prac,	
o	 którym	 mowa	 w	 §	 54	 Umowy	 dotyczy	 również	 wszelkich	 rezultatów	 prac	 wytworzonych	 w	 toku	 realizacji	
niniejszej	Umowy	oraz	specjalnie	na	potrzeby	realizacji	niniejszej	Umowy	oraz	Przedsięwzięcia	przez	jakiekolwiek	
podmioty	trzecie	działające	na	zlecenie	Partnera,	w	tym	w	szczególności	wykonanych	na	potrzeby	oraz	w	ramach	
realizacji	 niniejszej	 Umowy	 zmian,	 modyfikacji	 oraz	 jakichkolwiek	 konfiguracji	 programu	 komputerowego	
dostarczanego	 przez	 Partnera	 w	 ramach	 Umowy.	 W	 zakresie	 obowiązku	 wskazanego	 w	 niniejszym	 ustępie	
Partner	zobowiązuje	się	przenieść	na	Województwo	majątkowe	prawa	autorskie	do	takich	rezultatów	w	zakresie	
i	 na	 zasadach	 opisanych	 w	 §	 54	 Umowy	 lub	 zapewnić	 przeniesienie	 na	 Województwo	 takich	 praw	 przez	
faktycznego	twórcę	takich	rezultatów	prac.	Przeniesienie	praw,	o	których	mowa	w	niniejszym	ustępie	powinno	
nastąpić	najpóźniej	w	chwili	wydania	takiego	utworu	na	potrzeby	realizacji	Umowy.		

2. W	przypadku	dostarczenia	przez	Partnera	w	ramach	realizacji	Umowy	rezultatów	prac	stworzonych	przez	osoby	
trzecie	będące	producentami	rezultatów	prac,	innych	niż	wskazanych	w	ust.	1	powyżej:	

a) w	stosunku	 do	 których	 Partner	 jest	 upoważniony	 do	 udzielania	 licencji	 –	 Partner	 udzieli	 Województwu	
licencji	 na	 korzystanie	 z	 takiego	 rezultatu	 prac	 na	 zasadach	 oraz	 warunkach	 opisanych	 w	 niniejszym	
paragrafie,	

b) w	stosunku	 do	 których	 Partner	 nie	 jest	 upoważniony	 do	 udzielania	 licencji	 –	 Partner	 zobowiązuje	 się	
do	zapewnienia,	 że	 producent	 danego	 rezultatu	 prac	 lub	 inny	uprawniony	podmiot	 udzieli	Województwu	
licencji	 na	 korzystanie	 z	 takiego	 rezultatu	 prac	 na	 zasadach	 oraz	 warunkach	 opisanych	 w	 niniejszym	
paragrafie.	

3. W	 zakresie	 rezultatów	 prac	 niebędących	 programami	 komputerowymi	 (w	 tym	 dokumentacji	 technicznej	
oprogramowania)	 udzielenie	 licencji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 2	 powyżej,	 obejmuje	 trwałe	 lub	 czasowe	
zwielokrotnienie	 w	 całości	 lub	 w	 części	 jakimikolwiek	 środkami	 i	 w	 jakiejkolwiek	 formie,	 w	 szczególności	
dla	celów	wprowadzania,	wyświetlania,	 stosowania,	 przekazywania	 i	 przechowywania	 rezultatów	prac,	 a	 także	
wytworzenia	 ich	 egzemplarzy	 dowolną	 techniką,	 w	 tym	 techniką	 drukarską,	 reprograficzną,	 zapisu	
magnetycznego	 oraz	 techniką	 cyfrową,	 a	także	 inne	 pola	 eksploatacji	 szczegółowo	 wskazane	 w	 Dokumentacji	
Przetargowej.	

4. W	 zakresie	 rezultatów	 prac	 stanowiących	 programy	 komputerowe,	 zarówno	 w	 postaci	 źródłowej	 (kodów	
źródłowych)	 jak	 i	wynikowej,	 szczegółowy	zakres	 (pola	eksploatacji)	 licencji	określa	Dokumentacja	Przetargowa	
odpowiednio	dla	każdego	programu	komputerowego	(systemu),	jaki	Partner	ma	dostarczyć	w	ramach	niniejszej	
Umowy.		

5. W	 ramach	 udzielonej	Województwu	 licencji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 2	Województwo	ma	 prawo	 do	 udzielania	
sublicencji	 do	 korzystania	 z	 rezultatów	 na	 rzecz	 Partnera,	 jednostek	 organizacyjnych	Województwa,	 Inżyniera	
Kontraktu,	 a	 także	 jeśli	 jest	 to	 konieczne	do	 realizacji	 Przedsięwzięcia	na	 rzecz	Operatorów	Sieci	Dostępowych	
oraz	innych	podmiotów	korzystających	z	Sieci.	

6. Udzielenie	licencji,	o	której	mowa	w	ust.	2	następuje	bez	ograniczeń	czasowych	oraz	terytorialnych.		

7. Partner	 zapewni	 i	 zobowiązuje	 się	 gwarancyjnie,	 że	 producent-twórca	 nie	 będzie	 korzystał	 z	 ustawowego	
uprawnienia	do	wypowiedzenia	umowy	licencyjnej,	ani	prawa	do	odstąpienia	do	umowy	przysługującego	mu	na	
podstawie	art.	56	ust.	1	PrAut	w	okresie	30	(trzydziestu)	lat	od	wygaśnięcia	niniejszej	Umowy,	a	także	po	upływie	
tego	okresu.	

8. Za	 każdy	 przypadek	 naruszenia	 zobowiązania,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 7	 powyżej,	 Partner	 zobowiązany	 jest	
do	zapłaty	 na	 rzecz	 Województwa	 kary	 umownej	 w	wysokości	 300	000,	 00	 (trzystu	 tysięcy	 złotych)	 złotych.	
Zastrzeżenie	 niniejszej	 kary	 umownej	 nie	 ogranicza	 Województwa	 w	 dochodzeniu	 odszkodowania	
uzupełniającego	przewyższającego	wysokość	zastrzeżonej	kary	umownej.	
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9. W	 przypadku	 rezultatów	 prac	 stanowiących	 oprogramowanie	 komputerowe,	 Partner	 zobowiązuje	 się,	
że	w	zależności	 od	 systemu	 dystrybucji	 danego	 oprogramowania	 stosowanego	 przez	 danego	 producenta,	
w	miarę	 możliwości	 w	 jak	 najszerszym	 zakresie	 będzie	 pośredniczył	 przy	 zawieraniu	 umowy	 licencyjnej	
z	producentem	takiego	rezultatu	prac.		

10. Partner	zobowiązuje	się,	że	z	chwilą	dostarczenia	rezultatów	prac	poinformuje	Województwo,	czy	rezultat	prac	
objęty	jest	prawami	autorskimi	podmiotów	trzecich	oraz	niezwłocznie	przedstawi	Województwu	listę	podmiotów	
uprawnionych,	 ze	wskazaniem	 nazwy	 oraz	 siedziby	 tych	 podmiotów	 oraz	 przekaże	 Województwu	 warunki	
licencyjne	 korzystania	 z	 takich	 rezultatów	 prac,	 przy	 czym	 warunki	 te	 nie	 mogą	 być	 mniej	 korzystne	
dla	Województwa	niż	warunki	opisane	powyżej.		

11. W	 przypadku	 licencji	 na	 korzystanie	 z	 rezultatów	 prac	 osób	 trzecich,	 Partner	 zobowiązuje	 się,	 że	 podmiot	
udzielający	 licencji	 nie	utraci	 praw	niezbędnych	do	zapewnienia	Województwu	możliwości	 korzystania	 z	 takich	
rezultatów	 przez	 okres	 obowiązywania	 umowy	 licencyjnej,	 a	 w	wypadku	 gdyby	 takie	 zdarzenie	miało	miejsce	
Partner	w	ramach	otrzymanego	z	tytułu	niniejszej	Umowy	Wynagrodzenia	dostarczy	i	wdroży	zamienne	rezultaty	
prac.	

12. Wraz	z	przekazaniem	Województwu	rezultatów	praw,	do	których	udzielana	 jest	 licencja	Województwo	nabywa	
własność	nośników,	na	których	utrwalone	zostały	rezultaty	prac.		

§	56. Odpowiedzialność	Partnera	za	PWI	

1. Partner	 zapewnia	 i	 gwarantuje	 Województwu,	 że	 w	 chwili	 przeniesienia	 na	 Województwo	 autorskich	 praw	
majątkowych	 będzie	 posiadać	wszystkie	 prawa	własności	 intelektualnej	 do	 rezultatów	prac,	 i	w	 związku	 z	 tym	
oświadcza	i	gwarantuje,	że	rezultaty	prac	w	chwili	przeniesienia	na	Województwo	autorskich	praw	do	rezultatów	
prac	 nie	 będą	naruszać	 żadnych	praw	własności	 intelektualnej	 osób	 trzecich,	 ani	 nie	 będą	obciążone	prawami	
osób	 trzecich,	 uniemożliwiającymi	Województwu	 korzystanie	 z	 tych	 rezultatów	 prac	 na	 zasadach	 określonych	
w	niniejszej	Umowie	oraz	zgodnie	z	celem	niniejszej	Umowy.	Partner	zobowiązuje	się	niniejszym	naprawić	każdą	
szkodę	w	tym	pokryć	wszelkie	koszty,	wydatki,	w	tym	koszty	obsługi	prawnej,	którą	Województwo	może	ponieść,	
lub	za	którą	Województwo	może	stać	się	odpowiedzialne,	 lub	do	której	naprawienia	może	zostać	zobowiązane	
w	związku	 z	 jakimkolwiek	 pozwem,	 roszczeniem,	 czy	 postępowaniem	 prowadzonym	 przeciwko	 niemu	 oraz	
w	związku	z	jakimkolwiek	innym	postępowaniem,	w	wyniku	złożenia	przez	Partnera	nieprawdziwych	oświadczeń	
co	do	posiadanych	praw	własności	intelektualnej.	

2. Partner	 zapewnia	 i	 gwarantuje	 Województwu,	 że	 korzystanie	 przez	 Województwo	 z	jakichkolwiek	 rezultatów	
nie	będzie	naruszać	żadnych	praw	własności	intelektualnej	osób	trzecich.	Partner	zapewnia	i	gwarantuje	również,	
że	 licencje	 dostarczone	 Województwu	 na	 zasadach	 określonych	 w	 niniejszym	 rozdziale	 nie	 będą	 obciążone	
prawami	 osób	 trzecich,	 uniemożliwiającymi	 Województwu	 korzystanie	 z	rezultatów	 prac	 w	 ramach	 niniejszej	
Umowy	 oraz	 zgodnie	 z	 celem	 niniejszej	 Umowy.	 Partner	 zobowiązuje	 się	 niniejszym	 naprawić	 każdą	 szkodę,	
w	tym	 pokryć	 wszelkie	 koszty,	 wydatki,	 w	 tym	 koszty	 obsługi	 prawnej,	 którą	 Województwo	 może	 ponieść	
lub	za	którą	Województwo	może	stać	się	odpowiedzialne,	lub	do	którego	naprawienia	może	zostać	zobowiązane	
w	związku	 z	 jakimkolwiek	 pozwem,	 roszczeniem,	 czy	 postępowaniem	 prowadzonym	 przeciwko	 niemu	 oraz	
w	związku	z	jakimkolwiek	innym	postępowaniem,	w	wyniku	złożenia	przez	Partnera	nieprawdziwych	oświadczeń	
co	do	posiadanych	praw	własności	intelektualnej.	

§	57. Korzystanie	z	PWI	Województwa	przez	Partnera	

1. W	ramach	realizacji	Umowy	Województwo	zachowuje	wszelkie	przysługujące	mu	prawa	własności	intelektualnej	
w	całości.		



	

Strona	90	z	110	

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

dla rozwoju Mazowsza 
 

2. W	braku	odmiennych	uzgodnień	pomiędzy	Stronami,	jeżeli	wykonywanie	Umowy	wiąże	się	z	korzystaniem	przez	
Partnera	z	PWI	przysługujących	Województwu,	domniemywa	się	udzielenie	licencji	niewyłącznej	na	czas	trwania	
Umowy	i	wyłącznie	w	zakresie	niezbędnym	do	realizacji	Przedsięwzięcia	na	następujących	polach	eksploatacji:	

a) trwałe	lub	czasowe	zwielokrotnienie	w	całości	lub	w	części	jakimikolwiek	środkami	i	w	jakiejkolwiek	formie,	
w	 szczególności	 dla	 celów	 wprowadzania,	 wyświetlania,	 stosowania,	 przekazywania	 i	 przechowywania	
rezultatów	 prac,	 a	także	 wytworzenie	 ich	 egzemplarzy	 dowolną	 techniką,	 w	 tym	 techniką	 drukarską,	
reprograficzną,	zapisu	magnetycznego	oraz	techniką	cyfrową,	

b) wprowadzanie	do	obrotu,	użyczenie	lub	najem	egzemplarzy	rezultatów	prac	lub	ich	kopii.	

3. [Skreślono]	

4. W	przypadku	 braku	możliwości	 udzielenia	 licencji,	 o	 której	mowa	w	 ust.	 2,	Województwo	 czasowo	 przeniesie	
PWI	na	Partnera	w	zakresie	niezbędnym	do	realizacji	celów	Umowy.	

5. W	 braku	 możliwości	 przeniesienia	 PWI,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 4,	 Strony	 poczynią	 odpowiednie	 ustalenia,	
co	do	sposobu	pozyskania	odpowiednich	PWI	przez	Partnera	dla	celów	realizacji	Umowy.	

6. W	 razie	 niewłaściwego	 korzystania	 przez	 Partnera	 z	 PWI	 przysługujących	Województwu,	Województwo	może	
wypowiedzieć	udzielone	przez	nie	licencje	ze	skutkiem	natychmiastowym.	

§	58. Znak	graficzny	

1. Partner	 zobowiązuje	 się	 do	 korzystania	 ze	 znaku	 graficznego	 promującego	 Przedsięwzięcie,	 który	 to	 znak	
graficzny	 został	mu	 przekazany	 przez	Województwo,	 wyłącznie	 przez	 okres	 trwania	 Umowy	 oraz	 na	 potrzeby	
realizacji	 Umowy,	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	 prowadzania	 działań	 promujących	 Przedsięwzięcie	 i	 zgodnie	
z	wytycznymi	przekazanymi	Partnerowi	przez	Województwo,	określającymi	szczegółowy	zakres	licencji	udzielanej	
Partnerowi	na	korzystanie	ze	znaku	graficznego.		

2. Znak	graficzny,	do	korzystania	z	którego	zobowiązany	i	jednocześnie	uprawniony	jest	Partner	zostanie	przekazany	
Partnerowi	 po	 podpisaniu	 Umowy,	 przy	 czym	 w	 trakcie	 realizacji	 Umowy	 Województwo	 uprawnione	 jest	
w	każdym	czasie	do	zmiany	znaku	graficznego	promującego	Przedsięwzięcie.	W	takim	przypadku,	Województwo	
poinformuje	 Partnera	 o	 zmianie	 znaku	 graficznego	 i	dostarczy	 Partnerowi	 nowy	 znak	 graficzny	 oraz	 określi	
termin,	 w	 którym	 Partner	 zobowiązany	 będzie	 do	 korzystania	 z	 nowego	 (zmienionego)	 znaku	 graficznego	
Przedsięwzięcia	oraz	zaprzestania	korzystania	ze	starego	znaku	graficznego.		

3. Województwo	zapewnia	i	gwarantuje,	że	w	chwili	udzielenia	Partnerowi	licencji,	o	której	mowa	w	ust.	2	powyżej,	
będzie	 posiadać	 wszystkie	 prawa	 własności	 intelektualnej	 do	 znaku	 graficznego,	 pozwalające	 Województwu	
na	udzielenie	 takiej	 licencji	 i	w	związku	 z	 tym	 oświadcza,	 że	 korzystanie	 ze	 znaku	 graficznego	 przez	 Partnera	
nie	będzie	naruszać	żadnych	praw	własności	intelektualnej	osób	trzecich.	

Rozdział	16 OKRES	WYJŚCIA	

§	59. Obowiązki	Partnera	w	Okresie	Wyjścia	

1. W	 Okresie	 Wyjścia	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 przygotowania	 Sieci,	 CZS	 w	 tym	 Budynku	 CZS	 oraz	 całości	
Infrastruktury	 do	 jej	 zwrotnego	 przekazania	 Województwu	 w	 związku	 z	 wygaśnięciem	 Umowy	 lub	 jej	
rozwiązaniem	 za	 wypowiedzeniem	 lub	 odstąpieniem,	 co	 w	 szczególności	 obejmuje	 przekazanie	 zespołu	
wszystkich	składników	majątkowych	składających	się	na	Sieć,	CZS	w	tym	Budynku	CZS	oraz	Infrastrukturę,	prawa	
majątkowe,	 Informacje	 i	 całość	 Dokumentacji	 znajdującej	 się	 w	 posiadaniu	 Partnera	 oraz	 inną	 Dokumentację	
niezbędną	 do	 prawidłowego	 zarządzania,	 utrzymywania	 i	 świadczenia	 Usług	 z	 wykorzystaniem	 Sieci	
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umożliwiających	 kontynuowanie	 bez	 jakichkolwiek	 zakłóceń	 prowadzenia	 działalności	 z	 wykorzystaniem	 Sieci,	
po	zakończeniu	 Umowy,	 co	 najmniej	 w	 dotychczasowym	 kształcie,	 tj.	 w	 zakresie	 w	 jakim	 działalność	 ta	 była	
prowadzona	przez	Partnera	przed	rozpoczęciem	Okresu	Wyjścia.		

2. Partner	 zobowiązany	 jest	 wykonywać	 wszystkie	 czynności	 przewidziane	 w	 Okresie	 Wyjścia	 w	 taki	 sposób,	
aby	zapewnić	 ciągłość	 świadczenia	 Usług	 i	 niezakłócone	 funkcjonowanie	 Sieci,	 w	 tym	 również	 nieprzerwalne	
i	niezakłócone	korzystanie	z	Sieci	przez	Operatorów	Sieci	Dostępowych	oraz	Użytkowników	Końcowych.	

3. Zobowiązania	Partnera	w	Okresie	Wyjścia	realizowane	są	na	podstawie	Planu	Wyjścia,	który	podlega	odbiorowi	
zgodnie	z	poniżej	opisaną	procedurą.	

4. Partner	zobowiązuje	się	opracować	z	najwyższą	starannością	i	przedstawić	Województwu	projekt	Planu	Wyjścia	
zawierający	 elementy	 wskazane	 w	 niniejszym	 rozdziale,	 opisujący	 szczegółowy	 plan	 przekazania	 Sieci	
Województwu	w	terminie	14	(czternastu)	dni	od	dnia	rozpoczęcia	Okresu	Wyjścia.	

5. Jeżeli	przedstawiony	przez	Partnera	projekt	Planu	Wyjścia	jest	niezgodny	z	postanowieniami	Umowy	w	terminie	
14	 (czternastu)	 dni	 od	 przedstawienia	 Województwu	 projektu	 Planu	 Wyjścia	 Województwo	 może	 wnieść	
zastrzeżenia	 lub	uwagi	 do	przedstawionego	mu	projektu	Planu	Wyjścia	 żądając	 zmiany	 lub	uzupełnienia	 Planu	
Wyjścia	 w	 terminie	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 przedstawienia	 stosowanych	 uwag	 lub	 zastrzeżeń,	 które	 Partner	
zobowiązany	 jest	 uwzględnić.	 Jeśli	 w	 terminie	 14	 (czternastu)	 dni	 od	 przedstawienia	 Województwu	 projektu	
Planu	Wyjścia	Województwo	nie	wniesie	 żadnych	uwag	 lub	zastrzeżeń	przedstawiony	Plan	Wyjścia	 traktuje	się	
za	przyjęty	i	odebrany	bez	zastrzeżeń	przez	Województwo.		

6. Plan	Wyjścia	przygotowany	przez	Partnera	powinien	zawierać	wszelkie	informacje	na	temat	bieżącego	stanu	Sieci	
oraz	zasad	związanych	z	jej	zarządzaniem	i	świadczeniem	Usług	w	oparciu	o	Sieć,	w	szczególności:		

a) wykaz	wszystkich	składników	majątkowych	składających	się	na	Sieć,	CZS	oraz	 Infrastrukturę	Sieci	aktualny	
na	 dzień	 rozpoczęcia	 Okresu	Wyjścia	 określający:	 nazwę	 składnika	 majątkowego,	 datę	 nabycia	 składnika	
majątkowego,	kwotę	wydatków	poniesionych	na	nabycie	składnika	majątkowego,	jego	wartość	początkową,	
metodę	amortyzacji	oraz	sumę	odpisów	amortyzacyjnych,	aktualną	wartość	netto	składnika	majątkowego,	

b) kompletny	 wykaz	 Dokumentacji	 z	 zaznaczeniem,	 czy	 znajduje	 się	 on	 w	 posiadaniu	 Partnera,	 podmiotów	
trzecich,	czy	Województwa,		

c) kompletny	wykaz	utworów	i	materiałów	innych	niż	Dokumentacja,	które	zostały	wytworzone	przez	Partnera	
lub	 w	 posiadanie	 których	 Partner	 wszedł	 lub	 do	 których	 prawa	 uzyskał	 w	 związku	 z	 realizacją	
Przedsięwzięcia	ze	szczególnym	uwzględnieniem	wymienienia	oprogramowania	składającego	się	na	system	
zarządzania	Siecią,	

d) wykaz	 wszystkich	 zawartych	 przez	 Partnera	 umów	 związanych	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia,	 w	 tym	
w	szczególności:		

-	 wszelkich	 umów	 dotyczących	 bieżącego	 utrzymania	 i	 zarządzania	 Siecią,	 CZS	 oraz	 utrzymania	
Infrastruktury,	

-	 wszelkich	 umów	 zawartych	 z	 Operatorami	 Sieci	 Dostępowych	 ze	 wskazaniem	 przedmiotu,	 okresu	
obowiązywania,	 stron	 umowy,	 rodzaju	 i	 wysokości	 wynagrodzenia,	 możliwości	 przeniesienia	 praw	
i	obowiązków	wynikających	z	tych	umów	na	Województwo	lub	ich	rozwiązania,	

e) wykaz	 wszelkich	 spraw	 w	 toku,	 w	 tym	 w	 szczególności	 prowadzonych	 rozmów,	 negocjacji,	 ofert	
handlowych,	w	tym	negocjacji	dotyczących	dostępu	telekomunikacyjnego.	

7. Oprócz	danych	i	informacji,	o	których	mowa	w	ust.	6	powyżej	Plan	Wyjścia	powinien	zawierać	ponadto:	

a) projekty	 niezbędnych	 protokołów	 zdawczo-odbiorczych	 związanych	 z	 przekazywaniem	 Sieci,	 CZS	
oraz	Infrastruktury	Sieci	Województwu,	
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b) szczegółowy	harmonogram	czynności	 związanych	z	przekazywaniem	Sieci	w	Okresie	Wyjścia,	 sporządzony	
przy	 założeniu,	 że	 przekazanie	 Sieci	 powinno	 być	 dokonane	 etapami	 w	 sposób	 zapewniający	 ciągłość	
świadczenia	 Usług	 na	 rzecz	 Operatorów	 Sieci	 Dostępowych,	 plan	 szkoleń	 wraz	 z	 ich	 szczegółowym	
zakresem,	 jaki	 Partner	przygotuje	 i	 przeprowadzi	 dla	Województwa	 celem	przekazania	Województwu	 lub	
podmiotom	wskazanym	 przez	Województwo	 kompletnej	 wiedzy	 na	 temat	 Sieci,	 zasad	 jej	 utrzymywania,	
zarządzania	nią	oraz	wszelkich	 innych	 informacji	potrzebnych	do	swobodnego	przejęcia	zarządzania	Siecią	
oraz	świadczenia	Usług	przy	wykorzystaniu	Sieci.	

8. Jeśli	w	 terminie	30	 (trzydziestu)	dni	od	dnia	 rozpoczęcia	Okresu	Wyjścia	Partner	nie	przedstawi	Województwu	
projektu	 Planu	 Wyjścia	 Województwo	 stworzy	 własny	 tymczasowy	 Plan	 Wyjścia	 zawierający	 w	 szczególności	
harmonogram	 czynności	 związanych	 z	 przekazywaniem	 Sieci	 w	 Okresie	 Wyjścia,	 który	 przedłoży	 Partnerowi	
i	który	będzie	obowiązywał	 aż	do	 czasu	 zatwierdzenia	przez	Województwo	Planu	Wyjścia	przedłożonego	przez	
Partnera.	W	celu	uniknięcia	wszelkich	wątpliwości	Strony	zgodnie	postanawiają,	że	stworzenie	ramowego	Planu	
Wyjścia	przez	Województwo	jest	uprawnieniem	Województwa	i	w	żadnym	wypadku	nie	zwalnia	to	z	obowiązku	
Partnera	do	stworzenia	i	przedłożenia	Województwu	Planu	Wyjścia	zgodnego	z	postanowieniami	Umowy.		

9. W	Okresie	Wyjścia	Partner	zobowiązany	jest	do	przygotowania	i	przekazania	Województwu	pełnej	Dokumentacji	
pozwalającej	Województwu	lub	podmiotowi	wyznaczonemu	przez	Województwo	na	dalszą	niezakłóconą	i	ciągłą	
eksploatację	Sieci.	

10. Przekazanie	Sieci	lub	jej	elementów,	wraz	z	wszelkimi	materiałami,	prawami	i	rzeczami	jakie	mają	być	przekazane	
w	 Okresie	 Wyjścia,	 będzie	 następowało	 zgodnie	 z	 harmonogramem	 ustalonym	 w	 Planie	 Wyjścia.	 Z	 każdej	
czynności	związanej	z	przekazaniem	Sieci	lub	jej	części	sporządzany	będzie	protokół	odbiorczy	podpisywany	przez	
obie	 Strony,	 w	 którym	 zostanie	 określony	 dokładny	 przedmiot	 przekazania	 wraz	 ze	 wskazaniem	 praw	 z	 nim	
związanych,	które	powinny	zostać	przeniesione	w	skutek	odrębnej	czynności	prawnej.	Skuteczność	przeniesienia	
określonej	 części	 Sieci	 uzależniona	 będzie	 od	 przekazania	 wszelkich	 praw	 związanych	 z	 przedmiotem	
przekazywania.	

11. Sieć	 lub	 jej	 element	 uważany	 będzie	 za	 przekazany	 Województwu	 lub	 wskazanemu	 przez	 Województwo	
podmiotowi	trzeciemu,	z	datą	podpisania	bez	zastrzeżeń	protokołu	odbioru,	o	którym	mowa	w	ust.	10	powyżej,	
przy	 czym	 podpisanie	 protokołu	 przekazania	 Sieci	 lub	 jej	 części	 możliwe	 jest	 dopiero	 w	 sytuacji,	 kiedy	
Województwu	 przekazane	 zostaną	 w	 posiadanie	 wszystkie	 elementy	 Sieci	 oraz	 Dokumentacja	 umożliwiająca	
Województwu	 prowadzenie	 działalności	 co	 najmniej	 w	 dotychczasowym	 kształcie,	 tj.	 w	 zakresie	 w	 jakim	
działalność	 ta	 była	 prowadzona	 przez	 Partnera	 przed	 rozpoczęciem	Okresu	Wyjścia.	W	 ramach	 przekazywania	
Sieci	Partner	dokona	na	 rzecz	Województwa	 lub	wskazanego	przez	Województwo	podmiotu	 trzeciego,	 za	 jego	
uprzednią	 zgodą,	 cesji	 zwrotnej	 praw	 i	 obowiązków,	 wynikających	 z	 umów	 zawartych	 przez	 Partnera,	
a	dotyczących	 bieżącego	 utrzymania	 lub	 zarządzania	 Sieci,	 Infrastrukturą	 Sieci	 oraz	 CZS	 oraz	 wszelkich	 innych	
umów	 dotyczących	 Sieci	 oraz	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 w	 stosunku	 do	 których	 Województwo	 wyrazi	 wolę	
dokonania	cesji	w	tym	celu	Partner	jest	zobowiązany	zawrzeć	klauzulę	o	zgodzie	na	powyższą	cesję	w	umowach	
zawieranych	z	podmiotami	trzecimi.		

12. Wraz	z	przekazaniem	Sieci	lub	jej	elementu,	Partner	dokona	na	rzecz	Województwa	lub	wskazanego	przez	niego	
podmiotu	 trzeciego	 cesji	 praw	 i	 obowiązków	 z	 umów	 zawartych	 z	Operatorami	 Sieci	 Dostępowych,	 jeżeli	
Województwo	lub	wskazany	przez	niego	podmiot	trzeci	wyrażą	uprzednią	zgodę	na	przyjęcie	takiej	cesji,	w	tym	
celu	 Partner	 jest	 zobowiązany	 zawrzeć	 klauzulę	 o	 zgodzie	 na	 powyższą	 cesję	 w	 umowach	 zawieranych	
z	Operatorami	Sieci	Dostępowych.	

13. W	Okresie	Wyjścia,	zgodnie	z	zatwierdzonym	przez	Województwo	Planem	Wyjścia,	Partner	zobowiązany	jest	do	
przeprowadzenia	 szkoleń	 dla	 wskazanych	 przez	 Województwo	 osób	 z	 zakresu	 zarządzania,	 administracji	
i	konserwacji	Sieci	oraz	przekazania	im	stworzonych	z	tym	celu	materiałów	szkoleniowych.		
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14. W	Okresie	Wyjścia	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	współdziałania	 z	Województwem	 lub	wskazanym	 przez	 niego	
podmiotem	 trzecim	 w	 zakresie	 zarządzania	 oraz	 eksploatacji	 Sieci	 oraz	 CZS,	 w	 tym	 również	 do	 aktywnego	
dzielenia	się	wiedzą	w	zakresie	dotyczącym	zarządzania	 i	eksploatacji	Sieci	w	taki	sposób,	aby	podmioty	te	pod	
koniec	Okresu	Wyjścia	były	w	stanie	nabyć	praktyczne	umiejętności	pozwalające	im	na	samodzielne	zarządzanie	
Siecią	i	prowadzanie	działalności	przy	wykorzystaniu	Sieci	w	zakresie	przynajmniej	takim,	w	jakim	działalność	taką	
Partner	prowadził	bezpośrednio	przed	rozpoczęciem	Okresu	Wyjścia.	

15. Wraz	z	końcem	Okresu	Wyjścia	Partner	przeniesienie	na	Województwo	wszelkie	prawa	autorskie	do	rezultatów	
prac	 wytworzonych	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 oraz	 w	 Fazie	 Eksploatacji	 Częściowej,	 jakie	 nie	 zostały	 przeniesione	
na	Województwo	w	Okresie	Eksploatacji	w	zakresie	oraz	na	zasadach	opisanych	w	Rozdziale	15	Umowy.	Ponadto,	
Partner	zobowiązany	jest	do	przeniesienia	na	Województwo	wszelkich	licencji	uzyskanych	w	toku	obowiązywania	
niniejszej	 Umowy	 oraz	 w	 związku	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 jakie	 nie	 były	 udzielone	 bezpośrednio	 na	 rzecz	
Województwa.	

16. W	 Okresie	 Wyjścia	 Partner	 nie	 może	 rozwiązać,	 ani	 wypowiedzieć	 Umów	 Hurtowych	 oraz	 innych	 umów	
zawartych	 z	 Operatorami	 Sieci	 Dostępowych	 bez	 wyraźnej	 pisemnej	 zgody	 Województwa	 na	 rozwiązanie	
lub	wypowiedzenie	 Umowy	 Hurtowej	 z	 konkretnym	 klientem	 Partnera,	 przy	 czym	Województwo	 nie	 odmówi	
takiej	 zgody	 jeśli	 wniosek	 Partnera	 o	 wyrażenie	 takiej	 zgody	 będzie	 uzasadniony	 racjonalnymi	 potrzebami	
wynikającymi	 z	 normalnego	 i	 rzetelnego	 prowadzenia	 działalności	 telekomunikacyjnej.	 Do	 sposobu	 realizacji	
Przedsięwzięcia	w	Okresie	Wyjścia	stosuje	się	postanowienia	Umowy	określone	dla	Fazy	Eksploatacji	Umowy.	

§	60. Okres	Wyjścia	w	toku	trwania	Fazy	Budowy	

1. W	przypadku	realizacji	Okresu	Wyjścia	w	trakcie	trwania	Fazy	Budowy	przepisy	§	59	stosuje	się	z	zastrzeżeniem	
poniższych	postanowień.	

2. Sporządzając	 Plan	Wyjścia	 Partner	 zobowiązany	 jest	 uwzględnić	 w	 harmonogramie	 przekazywania	 elementów	
Sieci	czynności,	które	podejmowane	są	w	Fazie	Budowy.	W	tym	celu	Partner	Prywatny	jest	zobowiązany	przede	
wszystkim	do:	

a) wymienienia	w	Planie	Wyjścia:	

-	wszystkich	toczących	się	postępowań	administracyjnych	związanych	z	realizacją	Sieci	oraz	Przedsięwzięcia	
wraz	 ze	 wskazaniem	 etapu	 tych	 postępowań	 oraz	 przedstawieniem	 zwięzłych	 sprawozdań	 dotyczących	
toczących	się	postępowań,		

-	 wszystkich	 decyzji,	 zezwoleń,	 pozwoleń,	 uzgodnień	 oraz	 zgłoszeń	 dokonanych	 w	 Fazie	 Budowy	 przez	
Partnera	 działającego	 w	 imieniu	 Województwa	 ze	 wskazaniem	 czy	 wskazane	 akty	 administracyjne	
są	ostateczne	i	prawomocne,	

b) zaprzestania	 wykonywania	 robót	 budowlanych	 i	 zabezpieczenia	 dotychczas	 wykonanych	 robót	
budowlanych	i	Terenu	Budowy,	

c) sporządzenia	 szczegółowego	 protokołu	 inwentaryzacji	 robót	w	 toku,	według	 stanu	 na	 dzień	 zaprzestania	
wykonywania	robót	budowlanych,	

d) protokolarnego	 przekazania	 Województwu	 wykonanej	 części	 Sieci	 w	 uzgodnionym	 terminie,	 w	 tym	
w	szczególności	całej	wykonanej	Dokumentacji	i	prac	budowlanych,	

e) usunięcia	 z	 Terenu	 Budowy	 urządzeń	 zaplecza	 przez	 niego	 dostarczone	 lub	 wzniesione,	 nie	 później	 niż	
w	terminie	 14	 (czternastu)	 dni	 od	 dokonania	 przez	 Województwo	 protokolarnego	 odbioru	 wykonanych	
robót	budowlanych	i	Tereniu	Budowy.	

3. W	przypadku	w	którym	Okres	Wyjścia	przypada	na	czas	trwania	Fazy	Budowy	Partner	zobowiązany	jest	do:	
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a) dokonania	 protokolarnego	 przekazania	 robót	 budowlanych	w	zakresie	 wykonanej	 części	 zaprojektowanej	
i	wybudowanej	Sieci	oraz	protokolarnego	przekazania	Terenu	Budowy	Województwu,	

b) przekazania	 Województwu	 kompletnej	 Dokumentacji	 dotyczącej	 wszystkich	 toczących	 się	 postępowań	
administracyjnych.	

Rozdział	17 PRAWO	PIERWOKUPU	

§	61. Pierwokup	

1. Przez	czas	obowiązywania	niniejszej	Umowy	oraz	przez	rok	od	zakończenia	Umowy	na	rzecz	Partnera	zastrzega	
się	prawo	pierwokupu,	które	może	zostać	wykonane	na	zasadach	opisanych	poniżej.	

2. W	 okresie	 obowiązywania	 Umowy,	 Województwo	 może	 zawrzeć	 z	 podmiotem	 trzecim	 umowę	 mającą	
za	przedmiot	wszystkie	 łącznie	 składniki	majątkowe	 i	niemajątkowe	składające	się	na	 Infrastrukturę	 i	Sieć	wraz	
z	dotyczącą	 ich	 Dokumentacją,	 do	 których	 Województwu	 przysługuje	 prawo	 własności,	 ograniczone	 prawo	
rzeczowe	 lub	 prawo	 obligacyjne	 do	 korzystania	 z	 nieruchomości	 gruntowych	 i	 budynkowych	 (w	 szczególności	
prawo	IRU,	Najem	Pomieszczeń)	składające	się	na	Sieć	 i	stanowiące	wyodrębnioną	gospodarczo	część	jednostki	
(przedsiębiorstwa)	 oraz	 przenoszącą	 łącznie	 wszelkie	 prawa	 do	 tych	 składników,	 pod	 warunkiem	 uzyskania	
akceptacji	 Komisji	 Europejskiej	 oraz	 zmiany	 Wymagań	 Prawnych	 IDM,	 w	 ten	 sposób,	 że	 decyzja	 zezwoli	
Województwu	na	dokonanie	takiej	sprzedaży	lub	przeniesienia	tych	praw,	a	ponadto	pod	warunkiem	zachowania	
wymogów	i	ograniczeń	wynikających	z	przepisów	prawa	o	pomocy	publicznej.	

3. Województwo	zobowiązane	jest	do	powiadomienia	Partnera	na	piśmie	o	zawarciu	umowy,	mającej	za	przedmiot	
składniki	majątkowe	i	niemajątkowe,	o	których	mowa	w	ust.	1	powyżej,	jeżeli	do	zawarcia	takiej	umowy	doszło	w	
trakcie	obowiązywania	niniejszej	Umowy	 lub	w	 terminie	 roku	od	zakończenia	Umowy	niezwłocznie	nie	później	
jednak	 niż	w	terminie	 30	 dni	 po	 zawarciu	 takiej	 umowy.	 W	 zawiadomieniu	 Województwo	 wskaże	 jej	 istotne	
elementy,	 w	tym	 głównie	 cenę	 sprzedaży	 i	 konkretny	 przedmiot	 sprzedaży.	 Zawiadomienie	 powinno	 zostać	
dokonane	w	formie	pisemnej,	w	postaci	odpisu	umowy	sprzedaży	zawierających	informacje	określone	powyżej,	
umożliwiając	Partnerowi	wykonanie	prawa	pierwokupu	składników	majątkowych	i	niemajątkowych.	

4. Prawo	 pierwokupu	 Partner	 wykonuje	 wyłącznie	 w	 odniesieniu	 co	 do	 całości	 składników	 majątkowych	
i	niemajątkowych	opisanych	w	ust.	1	poprzez	złożenie	Województwu	oświadczenia	w,	zastrzeżonej	pod	rygorem	
nieważności,	formie	pisemnej	z	podpisem	notarialnie	poświadczonym,	o	ile	przepisy	odrębne	nie	wymagają	innej	
formy	 szczególnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 –	 wówczas	 oświadczenie	 składa	 się	 w	 tej	 formie.	 Złożenie	
oświadczenia	może	nastąpić	w	terminie	dwóch	miesięcy	od	dnia	doręczenia	powiadomienia,	o	którym	mowa	w	
ust.	2	powyżej.	

5. W	przypadku	wykonania	prawa	pierwokupu	Województwo	zobowiązuje	się,	że:	

a) dokona	na	rzecz	Partnera	cesji	praw	i	obowiązków	wynikających	z	wiążących	Województwo	z	podmiotami	
trzecimi	 umów,	 których	przedmiot	 dotyczy	 bezpośrednio	 lub	 pośrednio	 sprzedawanych	 składników	
majątkowych,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	 w	 których	 przewidziana	 została	 klauzula	 o	 zgodzie	
podmiotu	trzeciego	na	powyższą	cesję,	a	Partner	wyrazi	zgodę	na	dokonanie	takich	cesji.	Od	daty	dokonania	
cesji	 Partner	 ponosi	 wszelkie	 koszty	 oraz	 odpowiedzialność	 związaną	 z	 kontynuowaniem	 umów	
cedowanych,	 a	 także	 ponosi	 wyłączną	 odpowiedzialność	 za	 jej	 należyte	 wykonywanie	 od	 tego	 dnia,	
natomiast	 odpowiedzialność	 za	 należyte	 wykonywanie	 umowy	 do	 dnia	 cesji	 ponosi	 wyłącznie	
Województwo,	z	tym	że	koszty	i	płatności	poniesione	przez	Województwo	do	tej	daty	na	poczet	przyszłych	
okresów	podlegają	rozliczeniu	między	Stronami,	
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b) przeniesie	na	Partnera	prawa	własności	przemysłowej,	majątkowe	prawa	autorskie	związane	ze	składnikiem	
lub	 składnikami	 majątkowymi,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	 i	 co	 do	 których	 została	 przewidziana	
możliwość	przeniesienia	praw	i	obowiązków	z	tych	umów	lub	innych	stosunków	prawnych	wynikających.		

6. Prawo	pierwokupu,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	nie	przysługuje	Partnerowi,	jeżeli:	

a) w	 prawomocnym	 orzeczeniu	 sądu	 stwierdzono	 odpowiedzialność	 Partnera	 za	 nienależyte	 wykonanie	
zobowiązania	wynikającego	z	niniejszej	Umowy	do	zapewnienia	efektywnego	dostępu	hurtowego,	

b) Województwo	 zawarło	 umowę	 o	 partnerstwie	 publiczno-prywatnym	 w	 odniesieniu	 do	 składników	
majątkowych	i	niemajątkowych	składających	się	na	Infrastrukturę	i	Sieć	wraz	z	dotyczącą	ich	Dokumentacją,	
będących	przedmiotem	niniejszej	Umowy	z	nowym	partnerem	prywatnym,	

c) Województwo	 wypowiedziało	 lub	 odstąpiło	 od	 Umowy	 z	 przyczyn,	 za	 które	 odpowiedzialność	 ponosi	
Partner,	

d) Partner	 rażąco	 naruszył	 Umowę	 w	 zakresie	 zobowiązań	 dotyczących	 świadczenia	 przez	 Partnera	 Usług	
Hurtowych,	w	szczególności	zaprzestał	ich	świadczenia.	

7. Postanowienia	 niniejszego	 paragrafu	 nie	 wyłączają	 regulacji	 dotyczących	 prawa	 pierwokupu	 wynikających	
z	odrębnych	 przepisów,	 o	 ile	 przepisy	 te	 mają	 charakter	 bezwzględnie	 obowiązujący	 i	 nie	 mogą	 być	
modyfikowane	zgodną	wolą	Stron.		

8. Sprzedaż	przez	Województwo	składników	majątkowych,	o	których	mowa	w	ust.	1	powyżej,	wymaga	zachowania	
warunków	związanych	z	dopuszczalnością	udzielenia	pomocy	publicznej	i	może	dojść	do	skutku	pod	warunkiem	
uzyskania	wszystkich	wymaganych	przepisami	prawa	polskiego	 i	prawa	Unii	Europejskiej	 zgód	 i	opinii	organów	
krajowych	lub	instytucji	unijnych.	

Rozdział	18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ	

§	62. Podział	ryzyk	

1. Partner	zobowiązuje	się	do	przejęcia	ryzyka	Przedsięwzięcia,	na	które	składa	się:	

a) ryzyko	związane	z	brakiem	możliwości	realizacji	Przedsięwzięcia	w	terminie	wskazanym	w	Harmonogramie,	
a	 w	 szczególności	 ryzyko	 braku	 możliwości	 wybudowania	 i	 Odebrania	 Sieci	 w	 terminie	 do	 dnia	 31	
października	2015	r.,	

b) ryzyko	 związane	 z	 opóźnieniami	 w	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 czy	 koniecznością	 poniesienia	 dodatkowych	
kosztów	w	 związku	 z	 przedłużającymi	 się	 procedurami	 administracyjnymi	 oraz	 okolicznościami	 innymi	 niż	
Siła	 Wyższa	 oraz	 odkrycie	 na	 Terenie	 Budowy	 broni,	 bomb,	 niewybuchów	 lub	 innych	 materiałów	
wybuchowych	oraz	przedmiotów	o	znaczeniu	archeologicznym	 i	historycznym,	 ryzyko	związane	z	brakiem	
możliwości	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 z	 wykorzystaniem	 materiałów	 wskazanych	 w	 Ofercie	
oraz	za	Wynagrodzenie	 za	 Budowę	 Sieci	 określone	 w	 Ofercie,	 a	 także	 w	 sytuacji	 kiedy	 zostało	 to	
zaoferowane	przez	Partnera	w	Ofercie	 jako	ryzyko	przejęte	przez	Partnera	-	 	ryzyko	dotyczące	ponoszenia	
całości,	(wszelkich)		kosztów	usunięcia	kolizji	związanych	z	istnieniem	infrastruktury	naziemnej	i	podziemnej,	
która	 nie	 została	 ujęta	 w	 odpowiednich	 publicznie	 dostępnych	 ewidencjach,	 ani	 uwidoczniona	 na	
stosownych	mapach,	

c) ryzyko	 związane	 z	 popytem,	 tj.	 ryzyko	 powodujące	 zmianę	 popytu	 na	 Usługi	 związane	 pojawieniem	 się	
konkurencji,	 zmiany	 cen	 i	 pojawienia	 się	 nowych	 trendów	 rynkowych,	 nowych	 technologii	 oraz	 innych	
okoliczności	skutkujących	zmniejszeniem	ilości	dostarczanych	Usług,	
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d) ryzyko	 utraty	 trwałości	 projektu	 w	 sytuacji	 trwałego	 zaprzestania	 przez	 Partnera	 realizacji	 zobowiązań	
wynikających	z	Umowy	przed	upływem	okresu	na	jaki	Umowa	została	zawarta,	

e) ryzyko	rynku	rozumiane	jak	ryzyko	mniejszych	od	prognozowanych	przychodów	z	działalności	gospodarczej	
prowadzonej	w	oparciu	o	powierzoną	Infrastrukturę	oraz	ryzyko	wystąpienia	większych	niż	prognozowane	
kosztów	tejże	działalności,	

f) ryzyko	 zapewnienia	 efektywnego	 dostępu	 telekomunikacyjnego	 rozumiane	 jako	 ryzyko	 techniczne	
i	organizacyjne	 skutkujące	 brakiem	 ciągłości	 (przerwami)	 w	świadczeniu	 Usług	 z	 wykorzystaniem	
Infrastruktury	(zapewnienie	odpowiedniego	poziomu	SLA),	

g) ryzyko	 zmiany	wysokości	ponoszonych	przez	Partnera	opłat	 za	umieszczanie	w	pasie	drogowym	urządzeń	
infrastruktury	technicznej	w	czasie	obowiązywania	Umowy,	

h) ryzyko	makroekonomiczne	wpływające	na	sytuację	ekonomiczną,	takie	 jak	 inflacja,	zmiana	wysokości	stóp	
procentowych,	ryzyko	kursowe	oraz	ryzyko	związane	z	tempem	rozwoju	gospodarczego.	

2. Województwo	ramach	realizacji	niniejszej	Umowy	obciąża:		

a) ryzyko	 związane	 z	 opóźnieniami	 w	 realizacji	 Przedsięwzięcia,	 czy	 koniecznością	 poniesienia	 dodatkowych	
kosztów	w	związku	z	zaistnieniem	okoliczności	Siły	Wyższej	lub	odkryciem	na	Terenie	Budowy	broni,	bomb,	
niewybuchów	 lub	 innych	 materiałów	 wybuchowych	 oraz	 przedmiotów	 o	 znaczeniu	 archeologicznym	
i	historycznym,	

b) ryzyko	związane	z	wartością	materialną	składników	majątkowych	na	dzień	zakończenia	Umowy,	

c) ryzyko	 związane	 z	 trudnością	przy	 zwrotnym	przekazywaniu	 składników	majątkowych	w	 ramach	 realizacji	
Przedsięwzięcia,	

d) o	 ile	 nic	 innego	 nie	wynika	 ze	 złożonej	 przez	 Partnera	Oferty,	 ryzyko	 ponoszenia	 uzasadnionych	 kosztów	
związanych	z	koniecznością	wykonania	prac	odnoszących	się	do	usunięcia	kolizji	Sieci	z	infrastrukturą	obcą,	
która	nie	została	ujęta	w	żadnej	publicznej	ewidencji,	ani	na	żadnej	mapie,	a	z	których	to	ewidencji	 i	map	
korzystanie	 było	 wymagane	 dla	 budowy	 Sieci	 oraz	 pod	 warunkiem	 zachowania	 przez	 Partnera	 należytej	
staranności	przy	wykonywaniu	prac.	

§	63. Ogólne	Zasady	odpowiedzialności	

1. Partner	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 Umowy	 na	 zasadach	 opisanych	
w	niniejszej	Umowie	oraz	na	zasadach	ogólnych	przewidzianych	w	przepisach	prawa.		

2. W	przypadku	wykonywania	Umowy	wspólnie	przez	kilka	niezależnych	od	siebie	podmiotów,	a	w	szczególności,	
w	przypadku	 gdy	 Partnerem	 jest	 konsorcjum	 wspólnie	 ubiegające	 się	 realizację	 niniejszego	 Przedsięwzięcia,	
podmioty	 takie,	 tj.	 każdy	 z	 wykonawców	 ubiegających	 się	 o	 realizację	 niniejszej	 Umowy	 ponoszą	 solidarną	
odpowiedzialność	 za	 należyte	 wykonanie	 Umowy	 w	 Fazie	 Budowy	 i	 wniesienie	 zabezpieczenia	 należytego	
wykonania	całości	Umowy.		

3. Całkowita	 łączna	 odpowiedzialność	 Stron	 w	 związku	 z	 realizacją	 niniejszej	 Umowy	 ograniczona	 jest	 do	 kwoty	
równej	 całości	 należnego	 Partnerowi	Wynagrodzenia	 za	 Budowę,	 o	 którym	mowa	w	 §	 33	 ust.	 1,	 tj.	 do	 kwoty	
458.359.020,85	 zł	 (słownie	 czterysta	 pięćdziesiąt	 osiem	 milionów	 trzysta	 pięćdziesiąt	 dziewięć	 tysięcy	
dwadzieścia	złotych	osiemdziesiąt	pięć	groszy).	

4. Ograniczenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 3	 powyżej,	 nie	 dotyczy	 przypadków	 powstania	 szkody	 wyrządzonej	
na	skutek	 umyślnego	 działania	 Strony	 lub	 umyślnego	 działania	 podmiotów	 lub	 osób,	 którymi	 dana	 Strona	
posługuje	się	przy	wykonywaniu	niniejszej	Umowy,	a	w	szczególności	działań	podwykonawców.		
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5. Do	 wysokości	 zdefiniowanej	 powyżej	 kwoty	 Partner	 odpowiada	 w	 pełnym	 zakresie	 za	 szkody	 będące	
następstwem	 nienależytego	 wykonania	 Umowy	 zarówno	 wobec	Województwa,	 jak	 i	 osób	 trzecich.	 Powyższa	
zasada	 odpowiedzialności	 ma	 zastosowanie	 zarówno	 do	 obowiązku	 należytej	 dbałości	 o	powierzony	 majątek	
Województwa,	jak	i	jakości	oraz	zakresu	świadczonych	usług.	

6. Partner	ponosi	wyłączną	odpowiedzialność	wobec	organów	administracji	i	władzy	państwowej	z	tytułu	realizacji	
obowiązków	 nałożonych	 przepisami	 prawa,	 w	 szczególności	 wynikających	 z	 Prawa	 telekomunikacyjnego	
oraz	Ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym,	a	związanych	z	eksploatacją	Infrastruktury	oraz	Sieci.	

7. Partner	pozostaje	gwarantem	wykonywania	i	przestrzegania	przez	wszelkie	osoby	lub	podmioty	trzecie,	biorące	
udział	 w	 realizacji	 Umowy,	 a	 w	 tym	 podwykonawców	 wszelkich	 zasad,	 reguł	 i	 zobowiązań	 określonych	
w	Umowie.	

8. W	 każdym	 wypadku	 korzystania	 przez	 Partnera,	 dla	 zrealizowania	 obowiązków	 wynikających	 z	 Umowy,	
ze	świadczeń	 osób	 lub	 podmiotów	 trzecich,	 a	 w	 szczególności	 w	 przypadku	 korzystania	 ze	 świadczeń	
podwykonawców,	Partner	ponosi	wobec	Województwa	oraz	osób	trzecich	pełną	odpowiedzialność	za	działania	
tych	podmiotów,	jak	za	działania	lub	zaniechania	własne.		

§	64. Siła	wyższa	

1. W	 każdym	 przypadku	 Strona	 nie	 jest	 odpowiedzialna	 za	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 swoich	
zobowiązań	wynikających	z	Umowy,	 jeżeli	udowodni,	 że	niewykonanie	zostało	spowodowane	okolicznością	Siły	
Wyższej.	

2. Strona	 starająca	 się	 o	 zwolnienie	 z	 odpowiedzialności	 ze	 względu	 na	 Siłę	 Wyższą,	 w	terminie	 3	 (trzech)	 dni	
po	zaistnieniu	zdarzenia	powiadomi	pisemnie	drugą	Stronę	o	powyższym	zdarzeniu	i	jego	wpływie	na	jej	zdolność	
do	 realizacji	 Umowy.	 W	przypadku	 ustania	 przyczyny	 zwolnienia	 Strona	 starająca	 się	 o	 zwolnienie	
z	odpowiedzialności,	w	terminie	3	(trzech)	dni	po	zaistnieniu	okoliczności	Siły	Wyższej	powiadomi	pisemnie	drugą	
Stronę	o	powyższym	fakcie.	

3. Strona,	która	nie	zawiadomi	o	zdarzeniu	oraz	nie	przekaże	drugiej	Stronie	pisemnego	potwierdzenia	zaistnienia	
Siły	Wyższej	 w	 terminie	 określonym	w	 ust.	 2	 powyżej,	 jest	 odpowiedzialna	 za	 szkody	 poniesione	 przez	 drugą	
Stronę,	których	można	było	uniknąć	w	przypadku	terminowego	zawiadomienia.	

4. W	 razie	 zaistnienia	 okoliczności	 Siły	 Wyższej	 Strona,	 która	 opóźniła	 się	 w	 realizacji	 zobowiązań	 wynikających	
z	niniejszej	Umowy	z	powodu	zaistnienia	okoliczności	Siły	Wyższej	nie	jest	odpowiedzialna	za	powstanie	takiego	
opóźnienia	w	takim	zakresie	w	jakim	wynika	ono	bezpośrednio	z	powodu	wystąpienia	Siły	Wyższej.	

5. Jeśli	 w	 wyniku	 zaistnienia	 okoliczności	 Siły	 Wyższej	 terminowa	 realizacja	 prac	 wynikająca	 z	 przyjętego	 przez	
Strony	Harmonogramu	zostanie	 zagrożona,	Komitet	 Zarządzający	 z	własnej	 inicjatywy	 lub	na	wniosek	Partnera	
podejmie	decyzje	odnośnie	rekomendowanych	zmian	Umowy	lub	zmiany	przyjętej	i	zatwierdzonej	Dokumentacji	
Przetargowej,	tak	aby	w	miarę	możliwości	zmniejszyć	opóźnienie	w	realizacji	Przedsięwzięcia	i	ukończyć	budowę	
i	realizację	Sieci	w	terminie	przewidzianym	w	Umowie.		

§	65. Kary	umowne	-	postanowienia	ogólne	

1. Kary	umowne	będą	naliczane	niezależnie	od	siebie	za	każdy	przypadek	naruszenia	wskazany	w	Umowie.		

2. Łączna	wysokość	kar	umownych,	które	mogą	zostać	naliczone	przez	każdą	ze	Stron	na	podstawie	postanowień	
niniejszego	 Rozdziału	 „Odpowiedzialność”	 nie	może	 przekraczać	 kwoty	 przewyższającej	 100	%	Wynagrodzenia	
za	Budowę	Sieci	należnego	Partnerowi,	o	którym	mowa	w	§	33	ust.	1	Umowy.		
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3. Województwo	 zastrzega	 prawo	do	dochodzenia	 odszkodowania	 przewyższającego	wysokość	 zastrzeżonych	 kar	
umownych,	do	wysokości	pełnej	szkody,	na	zasadach	ogólnych,	z	zastrzeżeniem	ograniczenia	odpowiedzialności,	
o	którym	mowa	w	§	63	ust.	3	Umowy.	

4. Województwo	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 potrącenia	 naliczonych	 kar	 umownych	 z	Wynagrodzenia	 za	 Budowę	
Sieci	przysługującego	Partnerowi	oraz	zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy.		

5. Odstąpienie	 od	 Umowy	 nie	 wyłącza	 uprawnienia	 Województwa	 do	 dochodzenia	 kar	 należnych	 z	 tytułu	
wystąpienia	 okoliczności	 mających	 miejsce	 przed	 złożeniem	 oświadczenia	 o	 odstąpieniu	 od	 Umowy,	
w	szczególności	kar	umownych	za	opóźnienie	w	wykonaniu	zobowiązań	opisanych	w	Umowie.	

§	66. Kary	umowne	w	okresie	obowiązywania	Umowy	

1. Województwo	uprawnione	jest	do	dochodzenia	kary	umownej	w	przypadku:	

a) naruszenia	 przez	 Partnera	 zobowiązań	 §	 50	 Umowy	 (Poufność)	 –	 w	 wysokości	 100	000	 zł	 (sto	 tysięcy	
złotych)	za	każdy	stwierdzony	przypadek	naruszenia,	

b) za	 każdy	 przypadek	 naruszenia	 praw	 do	 PWI	 przysługujących	 Województwu	 oraz	 zasad	 licencyjnych,	
na	których	 przekazywane	 są	 Partnerowi	 PWI	 należące	 do	 Województwa	 –	 w	 wysokości	 100	000	 zł	 (sto	
tysięcy	złotych)	za	każdy	stwierdzony	przypadek	naruszenia,		

c) za	 każdy	 przypadek	 niezapewnienia	 Województwu	 praw	 do	 Systemów	 w	 zakresie	 opisanym	
w	Dokumentacji	Przetargowej	-	w	wysokości	100	000	zł	(sto	tysięcy	złotych)	za	każdy	stwierdzony	przypadek	
naruszenia,	

z	tym	zastrzeżeniem,	że	przed	wystąpieniem	z	roszczeniem	o	zapłatę	kar	umownych,	o	których	mowa	w	ust.	1	pkt	
b)	i	c)	Województwo	zobowiązane	jest	pisemnie	wezwać	Partnera	do	zaniechania	naruszeń	postanowień	Umowy,	
o	 których	 mowa	 w	 wymienionych	 jednostkach	 redakcyjnych	 oraz	 przywrócenia	 stanu	 zgodnego	 z	 Umową	
w	terminie	 14	 (czternastu)	 dni	 od	 dnia	 wystąpienia	 przez	 Województwo	 do	 Partnera	 z	 pisemnym	 żądaniem,	
a	dopiero	po	bezskutecznym	upływie	tego	terminu	–	jeśli	Partner	nie	doprowadził	do	całkowitego	przywrócenia	
stanu	 zgodnego	 z	 prawem,	 Województwo	 uprawnione	 jest	 do	 skutecznego	 dochodzenia	 kar	 umownych	
wymienionych	w	ust.	1	pkt	b)	-	c)	powyżej.		

2. Województwo	 uprawnione	 jest	 do	 dochodzenia	 kar	 umownych	 na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	
lub	wypowiedzenia	Umowy	przez	Województwo	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Partnera	zgodnie	z	następującymi	
zasadami:	

a) jeśli	odstąpienie	/wypowiedzenie	Umowy	następuje	przed	Odbiorem	Końcowym	Sieci	 -	w	wysokości	40	%	
(czterdzieści	procent)	wartości	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	należnego	Partnerowi,	

b) jeśli	 odstąpienie	 /	 wypowiedzenie	 Umowy	 następuje	 w	 okresie	 pierwszych	 lat	 operowania	 Siecią	 przez	
Partnera,	 tj.	w	 okresie	 pierwszych	 5	 (pięciu)	 lat	 liczonych	 od	Odbioru	 Końcowego	 Sieci	 -	w	wysokości	 20	
(dwudziestu	procent)	%	wartości	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	należnego	Partnerowi,		

c) jeśli	 odstąpienie	 /	 wypowiedzenie	 Umowy	 następuje	 po	 upływie	 pierwszych	 lat	 operowania	 Siecią	 przez	
Partnera,	tj.	w	okresie	od	początku	6	(szóstego)	roku	liczonego	od	Odbioru	Końcowego	Sieci	do	końca	Fazy	
Eksploatacji	 (Zakończenia)	 -	 w	 wysokości	 10	 %	 (dziesięciu)	 wartości	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	
należnego	Partnerowi.	

§	67. Kary	Umowne	w	Fazie	Budowy	

1. Z	 tytułu	 nienależytego	 wykonywania	 zobowiązań	 Partnera	 w	 Fazie	 Budowy	Województwu	 przysługuje	 prawo	
do	dochodzenia	od	Partnera	kar	umownych	w	następujących	przypadkach:	
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a) opóźnienia	 w	 przedstawieniu	 przez	 Partnera	 Harmonogramu	 Szczegółowego	 w	 stosunku	 do	 terminu	
przewidzianego	w	Umowie	–	w	wysokości	0,005	%	(pięć	tysięcznych	procenta)	Wynagrodzenia	za	Budowę	
Sieci	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

b) niezrealizowania	 przez	 Partnera	 przewidzianego	 w	 Harmonogramie	 Ramowym	 lub	 Szczegółowym	
dla	danego	miesięcznego	okresu	czasu	postępu	prac	(Kamieni	Milowych)	–	w	wysokości	0,01	%	(jedna	setna	
procenta)	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień,	 w	 którym	 istnieje	 opóźnienie	
w	osiągnięciu	przez	Partnera	danego	Kamienia	Milowego	w	okresie,	za	który	naliczana	jest	kara	umowna,	

c) nie	 przedstawienia	 Inżynierowi	 Kontraktu	 miesięcznego	 raportu	 postępu	 realizacji	 prac,	 o	 którym	mowa	
w	§	31	ust.	7	Umowy	–	w	wysokości	0,001	%	(jedna	tysięczna	procenta)	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	za	
każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,		

d) wystąpienia	 istotnych	 rozbieżności	 pomiędzy	 wykazem	 prac	 przedstawionych	 w	 miesięcznym	 raporcie	
postępu	realizacji	prac,	o	którym	mowa	w	§	31	ust.	7	Umowy	w	stosunku	do	prac	faktycznie	wykonanych,	
przy	czym	za	istotną	rozbieżność	uważa	się	rozbieżność	wynoszącą	przynajmniej	15	%	(piętnaście	procent)	
(w	ujęciu	wyceny	prac	zgodnej	z	Dokumentacją	Przetargową)	pomiędzy	 ilością	prac	zadeklarowanych	 jako	
wykonane	a	pracami	 faktycznie	wykonanymi	–	w	wysokości	100	000	 zł	 (sto	 tysięcy	 złotych),	 za	 każdy	 taki	
przypadek,	

e) w	 razie	 utrudnienia	 lub	 uniemożliwienia	 przez	 Partnera	 przeprowadzenia	 przez	 Województwo	 lub	 inny	
uprawniony	 podmiot	 kontroli	 prawidłowości	 realizacji	 Umowy	 –	 w	 wysokości	 10	000	 zł	 (dziesięć	 tysięcy	
złotych),	za	każdy	rozpoczęty	dzień	uniemożliwienia	przeprowadzenia	kontroli,	

f) naruszenia	 przez	 Partnera	 obowiązku	 przedstawienia	 lub	 udostępnienia	 Województwu	 lub	 innemu	
uprawnionemu	 podmiotowi,	 Dokumentacji	 związanej	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 w	 przypadkach,	 gdy	
przedstawienie	lub	udostępnienie	tej	Dokumentacji	stanowiło	obowiązek	Partnera	-	w	wysokości	10	000	zł	
(dziesięć	tysięcy	złotych),	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

g) opóźnienia	w	realizacji	i	oddania	do	Odbioru	Końcowego	Sieci	w	terminie	do	dnia	31	października	2015	roku	
–	w	wysokości	0,01	%	 (jedna	setna	procenta)	Wynagrodzenia	 za	Budowę	Sieci,	 za	każdy	 rozpoczęty	dzień	
opóźnienia,		

h) opóźnienia	 w	 usunięciu	 Wad	 stwierdzonych	 przy	 w	 Odbiorze	 w	 terminach	 wskazanych	 w	 Umowie	 oraz	
Dokumentacji	 Przetargowej	 w	 wysokości	 0,5	 %	 (pięć	 dziesiątych	 procenta)	 wartości	 wynagrodzenia	
należnego	 z	 tytułu	 wykonania	 przedmiotu	 Odbioru,	 którego	 Wada	 dotyczy,	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	
opóźnienia,	

i) opóźnienia	 w	 usunięciu	 Wad	 stwierdzonych	 przy	 w	 Odbiorze	 Końcowym	 w	 terminach	 wskazanych	
w	Umowie	 oraz	 Dokumentacji	 Przetargowej	 w	 wysokości	 0,005	 %	 (pięć	 tysięcznych	 procenta)	 wartości	
Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci,	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

j) opóźnienia	w	usunięciu	Wad	okresie	rękojmi	 lub	gwarancji,	w	wysokości	0,5	%	(pięć	dziesiątych	procenta)	
wartości	 wynagrodzenia	 należnego	 z	 tytułu	wykonania	 tej	 części	 Umowy,	 której	Wada	 dotyczy,	 za	 każdy	
rozpoczęty	dzień	opóźnienia.	

§	68. Kary	umowne	w	Fazie	Eksploatacji	

1. 	Od	 Odbioru	 Końcowego	 	 Województwu	 przysługuje	 prawo	 do	 dochodzenia	 od	 Partnera	 kar	 umownych	 w	
następujących	sytuacjach:	

a) zaprzestanie	świadczenia	Usług	Hurtowych	–	w	wysokości	20	%	(dwudziestu	procent)	Części	Stałej	Czynszu	
za	każdy	pełny	dzień	zaprzestania	świadczenia	Usług	Hurtowych,	
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b) opóźnienia	w	przedstawieniu	 przez	 Partnera	 planu	 finansowego	 zapłaty	 zaliczek	 Części	 Zmiennej	 Czynszu	
w	stosunku	 do	 terminu	 przewidzianego	w	Umowie	 –	w	wysokości	 10	%	 (dziesięciu	 procent)	 Części	 Stałej	
Czynszu	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

c) nieprzedstawienia	planu	finansowego,	o	którym	mowa	w	§	44	ust.	5	Umowy	–	w	wysokości	10	%	(dziesięciu	
procent)	Części	Stałej	Czynszu	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

d) przedstawienia	 przez	 Partnera	 nierzetelnych	 wyliczeń	 skutkujących	 rzekomym	 brakiem	 podstaw	
do	naliczenia	 Dopłaty	 Clawback	 zgodnie	 z	 §	 49	 Umowy	 –	 w	 wysokości	 200	 %	 (dwustu	 procent)	 kwoty	
Dopłaty	Clawback,	nie	mniej	jednak	niż	wysokość	Części	Stałej	Czynszu	za	okres	1	(jednego)	roku,	

e) dokonania	przez	Partnera	Czynności	Zakazanej	w	wysokości	1	 (jednego)	pełnego	Czynszu	za	ostatni	pełny	
Rok	 Obrotowy	 przed	 datą	 dokonania	 tej	 Czynności	 Zabronionej.	 W	 przypadku,	 kiedy	 dana	 Czynność	
Zabroniona	ma	charakter	ciągły	za	datę	jej	dokonania	uważa	się	pierwszy	dzień	jej	dokonania,	

f) niezachowania	 poziomu	 SLA	 określonego	 w	 Umowie	 –	 w	 wysokości	 10	000	 zł	 (dziesięć	 tysięcy	 złotych)	
za	każdy	dzień	niezachowania	parametrów	Sieci	określonych	w	OPZ,	

g) niestosowania	przez	Partnera	opłat	 za	Usługi	 ustalonych	na	podstawie	Umowy	 i	 zgodnie	 z	Wymaganiami	
Prawnymi	 IDM	 –	 w	 wysokości	 10	 %	 (dziesięciu	 procent)	 Części	 Stałej	 Czynszu	 za	 każdy	 przypadek	
naruszenia,		

h) niestosowania	przez	Partnera	wzoru	Umów	Hurtowych,	warunków	świadczenia	Usług	Hurtowych	 i	Oferty	
Ramowej	–	w	wysokości	30	%	(trzydziestu	procent)	Części	Stałej	Czynszu	za	każdy	przypadek	naruszenia,	

i) odmowa	 przedstawienia	 dokumentów	 zawartej	 Umowy	 Hurtowej	 z	 Operatorem	 Sieci	 Dostępowej	 –	
w	wysokości	20	%	(dwudziestu	procent)	Części	Stałej	Czynszu	za	każdy	przypadek	naruszenia,	

j) odmowa	 udzielenia	 Informacji	 –	 w	 wysokości	 10	 %	 (dziesięciu	 procent)	 Części	 Stałej	 Czynszu	 za	 każdy	
przypadek	naruszenia,	

k) niepublikowanie	wymaganych	Informacji	bądź	publikowanie	Informacji	nierzetelnych	bądź	niekompletnych	
–	w	wysokości	10	%	(dziesięciu	procent)	Części	Stałej	Czynszu	za	każdy	przypadek	naruszenia,	

l) bezzasadna	 odmowa	 zawarcia	 Umowy	 Hurtowej	 z	 potencjalnym	 Operatorem	 Sieci	 Dostępowej	 –	
w	wysokości	200	%	(dwustu	procent)	kwoty	skumulowanych	przychodów	za	okres	3	(trzech)	 lat,	nie	mniej	
jednak	niż	wysokość	Części	Stałej	Czynszu	za	okres	1	(jednego)	roku,	

m) przekroczenie	 terminu	 do	 zawarcia	 Umowy	 Hurtowej	 z	 potencjalnym	 Operatorem	 Sieci	 Dostępowej	
w	wysokości	0,1	%	 (jednej	dziesiątej	procenta)	kwoty	skumulowanych	przychodów	za	okres	3	 (trzech)	 lat,	
nie	mniej	 jednak	niż	1000	 (tysiąc	 złotych)	 złotych	za	każdy	dzień	opóźnienia,	 chyba	że	Partner	przedstawi	
na	piśmie	 oświadczenie	 Operatora	 Sieci	 Dostępowej,	 że	 opóźnienie	 i	przekroczenie	 terminu	 zawarcia	
Umowy	Hurtowej	było	wyłącznie	wynikiem	działań	Operatora	Sieci	Dostępowej.	

§	69. Kary	umowne	w	Okresie	Wyjścia	

1. Z	 tytułu	nienależytego	wykonywania	zobowiązań	Partnera	w	Okresie	Wyjścia	Województwu	przysługuje	prawo	
do	dochodzenia	od	Partnera	kar	umownych	w	następujących	przypadkach:	

a) opóźnienia	 w	 przedstawieniu	 do	 akceptacji	 zgodnego	 z	 Umową	 oraz	 Dokumentacją	 Przetargową	 Planu	
Wyjścia	-	w	wysokości	0,01	(jedna	setna	procenta)	%	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	za	każdy	rozpoczęty	
dzień	opóźnienia,		

b) opóźnienia	w	przekazaniu	Dokumentacji	oraz	innych	elementów,	które	mają	być	przekazane	Województwu	
lub	podmiotowi	wskazanemu	przez	Województwo	zgodnie	zatwierdzonym	z	Planem	Wyjścia	innych	niż	Sieć,	
zgodnie	 z	 terminem	 wskazanym	 w	 harmonogramie	 znajdującym	 się	 w	 zatwierdzonym	 Planie	 Wyjścia	 –	
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w	wysokości	0,005	%	(pięć	tysięcznych	procenta)	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	za	każdy	rozpoczęty	dzień	
opóźnienia,		

c) opóźnienia	w	przekazaniu	Sieci	Województwu	lub	podmiotowi	wskazanemu	przez	Województwo	zgodnie	z	
terminem	wskazanym	w	harmonogramie	 znajdującym	się	w	 zatwierdzonym	Planie	Wyjścia	 -	w	wysokości	
0,05	%	(pięć	setnych	procenta)	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,		

d) wypowiedzenia	jakiejkolwiek	umowy	bądź	zawarcia	porozumienia	o	analogicznym	skutku,	wbrew	zakazowi	
wynikającemu	 z	 §	 59	 ust.	 16	 Umowy,	 w	 wysokości	 skumulowanych	 przychodów	 do	 czasu	 zakończenia	
obowiązywania	 takiej	 umowy,	 które	 byłyby	 osiągnięte,	 gdyby	 nie	 zostało	 złożone	 wypowiedzenie	 bądź	
zawarte	porozumienie,	które	nie	uzyskało	akceptacji	Województwa.	

Rozdział	19 ZABEZPIECZENIE	NALEŻYTEGO	WYKONANIA	UMOWY	

§	70. Ustanowienie	i	zmiana	formy	Zabezpieczenia	

1. Partner	 oświadcza,	 iż	 przed	 zawarciem	 niniejszej	 Umowy	 wniósł	 skutecznie	 na	 rzecz	 Województwa	
Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 Umowy	 w	 wysokości	 5	 (pięciu)	 %	 całkowitej	 ceny	 podanej	 w	 Ofercie	
(zwane	 dalej:	 „Zabezpieczeniem”)	 w	 formie	 oraz	 w	 sposób	 zgodny	 z	 postanowieniami	 Dokumentacji	
Przetargowej.	Dowód	wniesienia	Zabezpieczenia	przez	Partnera	stanowi	Załącznik	nr	7	do	Umowy.	

2. Zabezpieczenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej	 służy	 pokryciu	 wszelkich	 roszczeń	 Województwa	 z	tytułu	
niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 Umowy,	 w	 tym	 również	 zabezpieczeniu	 należytego	 wykonania	
uprawnień	Województwa	wynikających	z	rękojmi	za	wady.	

3. W	 trakcie	 realizacji	 Umowy	 Partner	 może	 dokonać	 zmiany	 formy	 Zabezpieczenia	 na	 zasadach	 określonych	
w	art.	149	Ustawy	Prawo	zamówień	publicznych,	przy	czym	zmiana	taka	powinna	być	dokonana	z	zachowaniem	
ciągłości	 Zabezpieczenia	 oraz	 bez	 zmiany	 jego	wysokości.	 Zabezpieczenie	może	 być	wnoszone	według	wyboru	
Partnera	w	jednej	lub	w	kilku	następujących	formach:	

a) pieniądzu,	

b) poręczeniach	 bankowych	 lub	 poręczeniach	 spółdzielczej	 kasy	 oszczędnościowo-kredytowej,	 z	 tym	 że	
zobowiązanie	kasy	jest	zawsze	zobowiązaniem	pieniężnym,	

c) gwarancjach	bankowych,	

d) gwarancjach	ubezpieczeniowych,	

e) poręczeniach	udzielanych	przez	podmioty,	o	których	mowa	w	art.	6b	ust.	5	pkt	2	ustawy	z	dnia	9	listopada	
2000	r.	o	utworzeniu	Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości,	

f) wekslach	z	poręczeniem	wekslowym	banku	 lub	spółdzielczej	kasy	oszczędnościowo-kredytowej,	przy	czym	
zabezpieczenie	wniesione	w	tej	formie	nie	może	przekraczać	wartości	50%	Zabezpieczenia,	o	którym	mowa	
w	ust.	1	powyżej.	

4. Udzielone	gwarancje	 lub	poręczenia	będące	Zabezpieczeniem	muszą	być	bezwarunkowe,	nieodwołalne,	płatne	
na	pierwsze	pisemne	żądanie	i	wykonalne	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	a	wszelkie	spory	ich	dotyczące	
podlegają	rozstrzygnięciu	zgodnie	z	prawem	Rzeczypospolitej	Polskiej	 i	podlegają	kompetencji	sądu	właściwego	
dla	siedziby	Województwa.	Koszty	związane	z	wystawieniem	powyższych	dokumentów	ponosi	Partner.		

5. Jeżeli	 jako	Zabezpieczenie	Partner	przedkłada	gwarancję	bankową	lub	ubezpieczeniową,	to	wówczas	gwarancja	
ta	musi	być	nieodwołanie	udzielona	przynajmniej	na	okres	12	 (dwunastu)	miesięcy	oraz	musi	 zapewniać	przez	
cały	 czas	 obowiązywania	 gwarancji	 bankowej	 lub	 ubezpieczeniowej	 zabezpieczenie	 roszczeń	Województwa	 na	
zasadach	oraz	na	poziomie	opisanym	w	§	70	oraz	§	71	Umowy.	
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6. W	 przypadku	 przedstawienia	 przez	 Partnera	 jako	 Zabezpieczania	 gwarancji	 bankowej	 lub	 ubezpieczeniowej	
udzielonej	na	czas	krótszy	niż	okres	obowiązywania	Umowy,	zgodnej	z	postanowieniami	ust.	5	powyżej,	Partner	
zobowiązany	 jest	do	przedstawienia	Województwu	na	30	 (trzydzieści)	dni	kalendarzowych	przed	wygaśnięciem	
takiej	 gwarancji	 bankowej	 lub	 ubezpieczeniowej	 ustanowionej	 jako	 Zabezpieczenie,	 stosownego	 aneksu	 lub	
nowej	 gwarancji/poręczenia	 zgodnej	 z	 postanowieniami	 ust.	 4-5	 powyżej	 lub	 wniesienia	 odpowiedniego	
Zabezpieczenia	w	sposób	oraz	w	formie	przewidzianej	przez	OPZ,	spełniającego	wymagania,	o	których	mowa	w	
ust.	 1-5	 powyżej.	 Brak	 wykonania	 powyższego	 obowiązku	w	 terminie	 wskazanym	 powyżej	 będzie	 traktowane	
jako	 naruszenie	 postanowień	 Umowy	 dające	 Województwu	 podstawę	 do	 realizacji	 roszczenia	 o	 wniesienie	
wymaganego	 Zabezpieczenia	 wykonania	 Umowy	 poprzez	 realizację	 gwarancji/poręczenia/ubezpieczenia	
należytego	wykonania	Umowy	celem	przeznaczenia	 i	 zatrzymania	 tych	środków,	 jako	pieniężne	Zabezpieczenie	
należytego	wykonania	Umowy	do	czasu,	o	którym	mowa	w	§	71	Umowy	poniżej.	Powyższe	uprawnienie	powinno	
wynikać	z	treści	gwarancji	lub	poręczenia.	W	przypadku	wykonania	powyższego	uprawnienia	przez	Województwo	
poprzez	 realizację	 odpowiednio	 gwarancji/poręczenia/ubezpieczenia,	 późniejsza	 zmiana	 formy	 Zabezpieczenia	
należytego	 wykonania	 Umowy	 na	 formę	 Zabezpieczenia	 przedstawioną	 przez	 Partnera,	 która	 będzie	 zgodna	
z	postanowieniami	 Umowy	 oraz	 Dokumentacją	 Przetargową	 zostanie	 dokonana	 w	 uzgodnieniu	 z	 Partnerem	
zgodnie	z	właściwymi	przepisami	Ustawy	prawo	zamówień	publicznych	(art.	147-150	Ustawy	PZP).	

7. Jeżeli,	 niezależnie	 od	 przyczyn,	 Zabezpieczenie	 wniesione	 w	 gwarancjach	 bankowych,	 ubezpieczeniowych	 lub	
w	poręczeniach	wygasłoby	przed	upływem	terminu,	o	którym	mowa	w	ust.	5	-	6,	Partner	na	30	(trzydzieści)	dni	
kalendarzowych	 przed	 wygaśnięciem	 takiej	 gwarancji	 bankowej	 lub	 ubezpieczeniowej	 ustanowionej	 jako	
Zabezpieczenie	 przedstawi	 Województwu,	 stosowny	 aneks	 lub	 nową	 gwarancję/poręczenie	 zgodną	
z	postanowieniami	 ust.	 4-5	 powyżej	 lub	 wniesienie	 odpowiednie	 Zabezpieczenie	 w	 sposób	 oraz	 w	 formie	
przewidzianej	 przez	 OPZ,	 spełniające	 wymagania,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1-5	 powyżej.	 Brak	 wykonania	
powyższego	obowiązku	w	terminie	wskazanym	powyżej	będzie	traktowane	jako	naruszenie	postanowień	Umowy	
dające	 podstawę	Województwu	 do	 realizacji	 roszczenia	 o	 wniesienie	 wymaganego	 Zabezpieczenia	 należytego	
wykonania	 Umowy	 poprzez	 realizację	 gwarancji/poręczenia/ubezpieczenia	 celem	 przeznaczenia	 i	 zatrzymania	
tych	 środków	 jako	 pieniężne	 Zabezpieczenie	 do	czasu,	 o	 którym	 mowa	 w	§	 71	 Umowy	 poniżej.	 Powyższe	
uprawnienie	 powinno	 wynikać	 z	treści	 gwarancji	 lub	poręczenia.	 W	 przypadku	 wykonania	 powyższego	
uprawnienia	 przez	 Województwo,	 późniejsza	 zmiana	 formy	 Zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 Umowy	 na	
formę	 Zabezpieczenia	 przedstawioną	 przez	 Partnera,	 która	 będzie	 zgodna	 z	postanowieniami	 Umowy	 oraz	
Dokumentacją	 Przetargową	 zostanie	 dokonana	 w	 uzgodnieniu	 z	 Partnerem	 zgodnie	 z	 właściwymi	 przepisami	
Ustawy	prawo	zamówień	publicznych	(art.	147-150	Ustawy	PZP).	

8. 	Zabezpieczenie	wniesione	w	formie,	o	której	mowa	w	§	70	ust.	3	pkt	f)	może	być	ustanowione	maksymalnie	na	
50	%	(pięćdziesiąt	procent)	wartości	Zabezpieczenia,	o	którym	mowa	w	ust.	1	powyżej,	a	ponadto	musi	spełniać	
wymagania	 wymienione	 poniżej.	 Zabezpieczenie	 wnoszone	 wekslu	 powinno	 stanowić	 10	 (dziesięć)	 weksli	
własnych	 Partnera,	 o	 których	mowa	w	 §	 70	 ust.	 3	 pkt	 f),	 	 płatnych	 na	 rzecz	 i	 na	 zlecenie	Województwa,	 bez		
protestu,	domicylowanych	na	adres	Województwa.	Kwotę	wekslową	każdego	z	weksli	będzie	stanowić	wyrażona	
w	złotych	polskich	1/10	(jednej	dziesiątej)	wartości	zabezpieczenia	wnoszonego	w	formie	weksla.	Data	płatności	
weksli	pozostanie	nieuzupełniona	i	Województwo	będzie	uprawnione	bądź	do	wpisania	konkretnej	daty	(weksel	
płatny	w	określonej	dacie),	bądź	do	pozostawienia	ją	niewypełnionej	(weksel	płatny	po	okazaniu).		

§	71. Zwalnianie	Zabezpieczenia	

1. Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 Umowy,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 70	 Umowy,	 zostanie	 zwolnione	 na	
następujących	zasadach:	

a) kwota	 stanowiąca	 20	 %	 (dwadzieścia	 procent)	 wartości	 Zabezpieczenia	 zostanie	 zwolniona	 w	terminie	
30	(trzydziestu)	dni	od	daty	wykonania	przez	Partnera	Fazy	Budowy	i	uznania	tej	części	Umowy	za	należycie	
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wykonaną,	 tj.	 po	 dokonaniu	 Odbioru	 Końcowego	 Sieci	 poprzez	 podpisanie	 przez	 Województwo	 bez	
zastrzeżeń	Protokołu	Odbioru	Końcowego;	

b) od	momentu	 rozpoczęcia	 Fazy	 Eksploatacji,	 z	 upływem	 każdego	 rocznego	 okresu	 liczonego	 od	momentu	
rozpoczęcia	 Fazy	 Eksploatacji,	 z	 wyłączeniem	 ostatniego	 (siódmego)	 roku	 Fazy	 Eksploatacji	 i	 uznania	 tej	
części	 Umowy	 za	 należycie	 wykonaną,	 w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 od	 upływu	 tego	 okresy	 zwalniana	
będzie	kwota	stanowiąca	10	%	(dziesięć	procent)	wartości	Zabezpieczenia;		

c) kwota	 stanowiąca	 20	 %	 (dwadzieścia	 procent)	 wartości	 Zabezpieczenia	 zostanie	 zwolniona	 w	najpóźniej	
w	terminie	30	 (trzydziestu)	dni	od	daty	wykonania	całości	Umowy,	co	oznacza	datę	Zakończenia	 i	uznania	
Umowy	za	należycie	 wykonaną	 poprzez	 podpisanie,	 w	 Okresie	 Wyjścia	 bez	 zastrzeżeń	 protokołów	
z	przekazania	Sieci	Województwu.	

Rozdział	20 ROZWIĄZANIE	UMOWY	

§	72. Czas	obowiązywania	Umowy	

1. Umowa	 zostaje	 zawarta	 na	 czas	 określony	 i	 będzie	 obowiązywać,	 z	 zastrzeżeniem	 postanowień	 niniejszego	
rozdziału	do	upływu	7	(siedmiu)	lat	od	dnia	rozpoczęcia	Fazy	Eksploatacji.	

2. Stronom,	 z	 zastrzeżeniem	bezwzględnie	obowiązujących	przepisów	prawa,	 przysługuje	prawo	do	odstąpienia	
od	Umowy	lub	jej	wypowiedzenia	w	przypadkach	i	na	zasadach	wskazanych	w	Umowie.		

§	73. Odstąpienie	od	Umowy	przez	Województwo	

1. Strony	 wskazują,	 że	 są	 świadome,	 iż	 za	 ważny	 powód	 odstąpienia	 od	 Umowy	 przez	 Województwo	 uznają	

wystąpienie	 istotnej	 zmiany	 okoliczności	 powodującej,	 że	 wykonanie	 Umowy	 nie	 leży	 w	 interesie	 publicznym,	

czego	nie	można	było	przewidzieć	w	chwili	jej	zawarcia.	

2. Do	 czasu	 podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 Sieci,	 Województwu	 przysługuje	 prawo	 do	 odstąpienia	
od	Umowy	w	 związku	 z	 opóźnieniem	 Partnera	 w	 realizacji	 określonych	w	 Harmonogramie	 Ramowym	 Kamieni	
Milowych,	powstałym	z	przyczyn,	za	które	Partner	ponosi	odpowiedzialność	oraz	z	powodu	ryzyk,	które	obciążają	
Partnera,	to	jest	w	razie	opóźnienia	w	realizacji	obowiązków	Partnera	przewidzianych	w	tym	Harmonogramie	dla	
danego	 okresu	 czasu,	 jeżeli	 opóźnienie	 to	 dotyczy	 realizacji,	 co	 najmniej	 2	 (dwóch)	 następujących	 po	 sobie	
Kamieni	 Milowych	 oraz	 wynosi	 co	 najmniej	 30	 (trzydzieści)	 dni	 w	 stosunku	 do	 terminów	 wskazanych	 w	
Harmonogramie	Ramowym.	

3. Niezależne	 od	 postanowień	 ust.	 2	 powyżej	 Województwu	 przysługuje	 prawo	 do	 odstąpienia	 od	Umowy	
w	związku	z	opóźnieniem	Partnera	w	realizacji	i	oddaniu	do	Odbioru	Końcowego	Sieci	w	terminie	przewidzianym	
w	 Umowie	 wynoszącym	 co	 najmniej	 30	 (trzydzieści)	 dni	 i	 powstałym	 z	 przyczyn,	 za	 które	 Partner	 ponosi	
odpowiedzialność	oraz	z	powodu	ryzyk,		które	jego	obciążają,		

4. Ponadto,	 Województwo	 może,	 do	 czasu	 podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 Sieci,	 odstąpić	 od	 Umowy	
z	przyczyn	zawinionych	przez	Partnera,	jeżeli	Partner	narusza	w	sposób	istotny	postanowienia	Umowy	dotyczące	
Fazy	Budowy.	Do	istotnych	naruszeń	postanowień	w	rozumieniu	niniejszej	Umowy	należą	sytuacje,	gdy:	

a) Partner	 nie	 przystąpił	 do	 realizacji	 Umowy	 w	 terminie	 określonym	 w	 Umowie	 bez	 uzasadnionych	
przyczyn	 oraz	 nie	 rozpoczął	 ich	w	 terminie	 15	 (piętnastu)	 dni	mimo	otrzymania	 pisemnego	wezwania	
od	Województwa,	
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b) Partner	przerwał	na	okres	dłuższy	niż	14	(czternaście)	dni	realizację	Umowy	bez	uzasadnionych	przyczyn,	
oraz	 nie	 podjął	 dalszej	 realizacji	 Umowy	 w	 terminie	 7	 (siedmiu)	 pomimo	 otrzymania	 pisemnego	
wezwania	Województwa,	

c) Partner	 w	 sposób	 rażący	 naruszył	 postanowienia	 Umowy	 dotyczące	 uprawnień	 kontrolnych	
Województwa,	 Inżyniera	Kontraktu	 lub	 innego	uprawnionego	podmiotu,	poprzez	3-krotne	 (trzykrotne)	
utrudnienie	lub	uniemożliwienie	przeprowadzenia	takiej	kontroli,	

d) Partner	nie	przedłożył	w	terminie	określonym	w	§	70	Umowy	oraz	zgodnie	z	wymaganiami	wskazanymi	
w	 §	 70	 Umowy	 wymaganego	 Zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 Umowy,	 a	 w	 szczególności	
Zabezpieczenia	w	formie	gwarancji	bankowej	lub	ubezpieczeniowej,	

e) Partner	 przynajmniej	 2-krotnie	 (dwukrotnie)	 zawrze	 umowę	 IRU	 lub	 umowę	 na	 pozyskanie	 praw	
do	dysponowania	 nieruchomościami	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Województwa	 przekraczając	 udzielony	
mu	przez	 Województwo	 zakres	 umocowania	 (zawrze	 umowę	 niezgodną	 z	 zatwierdzonym	 wzorem	
lub	zatwierdzonymi	wytycznymi	ramowymi	bez	uzyskania	uprzedniej	zgody	Województwa),	

f) Partner	dokonał	cesji	praw	lub	zobowiązań	z	Umowy	w	sposób	sprzeczny	z	postanowieniami	Umowy,	

g) łączna	wartość	 kar	umownych	naliczonych	 z	 tytułu	niedotrzymania	 zobowiązań	umownych	przekroczy	
30	%	(trzydzieści	procent)	wartości	Wynagrodzenia	za	Budowę	Sieci,	

h) zostanie	zajęty	majątek	Partnera	lub	zostanie	ustanowiony	zarząd	przymusowy	nad	majątkiem	Partnera,	
w	szczególności	wskutek	prowadzenia	egzekucji	do	majątku	Partnera.	

5. Przed	skorzystaniem	przez	Województwo	z	uprawnienia	do	odstąpienia	od	Umowy,	o	którym	mowa	ust.	2,	oraz	
ust.	4	pkt	a)	-	b)	powyżej	Województwo	po	wystąpieniu	opóźnienia,	o	którym	mowa	w	ust.	2		oraz	ust.	4	pkt	a)	-	b)	
powyżej	 zobowiązane	 jest	 do	 wezwania	 Partnera	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 do	 usunięcia	 wszelkich	
uchybień	 w	 realizacji	 Umowy,	 tj.	 do	 przywrócenia	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 zgodnie	 z	 Umową	 w	 terminie	
nie	krótszym	 niż	 14	 (czternastu)	 dni	 od	 wezwania	 po	 rygorem	 odstąpienia	 od	 Umowy,	 a	 dopiero	
po	bezskutecznym	 upływie	 tego	 terminu	Województwo	 uprawnione	 jest	 do	 odstąpienia	 od	 Umowy,	 o	 którym	
mowa	w	ust.	2		oraz	ust.	4	pkt	a)	-	b)		powyżej.	

6. Województwo	uprawnione	jest	do	natychmiastowego	odstąpienia	od	Umowy	w	przypadkach	wskazanych	w	ust.	3	
oraz	ust.	4	pkt	c)	–	h),	to	jest	bez	konieczności	wzywania	Partnera	do	usunięcia	uchybień,	w	trybie	wskazanym	w	
ust.	5	powyżej.		

7. Odstąpienie	 powinno	 być	 dokonane	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 i	zawierać	 uzasadnienie.	
Województwo	może	 wykonać	 prawo	 odstąpienia	 od	 Umowy	 z	 przyczyn	 określonych	 w	 ust.	 2	 -	 4	 powyżej,	 w	
terminie	do	12	(dwunastu)	miesięcy	od	zaistnienia	przesłanki	uzasadniającej	odstąpienie	od	Umowy,	nie	później	
jednak	niż	w	terminie	6	(sześciu)	miesięcy	od	dowiedzenia	się	o	przyczynie	uzasadniającej	odstąpienie	od	Umowy.	

8. Wykonując	 prawo	 odstąpienia	 od	 Umowy	 Województwo	 będzie	 każdorazowo	 wskazywało,	 czy	 odstąpienie	
dotyczy	całej	Umowy	 i	ma	moc	wsteczną,	czy	też	dotyczy	 jedynie	części	Umowy	 i	następuje	na	dzień	wskazany	
w	oświadczeniu	 o	 odstąpieniu.	W	 każdym	 jednak	 przypadku,	 tj.	 bez	względu	 na	 to	 czy	 odstąpienie	ma	 skutek	
wobec	 całości	 Umowy,	 czy	 też	 jedynie	 wobec	 jej	 części,	 nakłady	 konieczne	 i	 inne	 nakłady	 poczynione	 przez	
Partnera	 w	 związku	 z	 realizacją	 Przedsięwzięcia	 i	 zasoby	 trwale	 z	 nim	 związane	 przechodzą	 na	 własność	
Województwa.	W	zakresie	nakładów	innego	rodzaju	niż	nakłady	konieczne	Województw	o	może	według	swego	
wyboru:	albo	je	zatrzymać	albo	odłączyć	i	wydać	Partnerowi.	

9. Jeżeli	odstąpienie	ma	 skutek	wobec	całej	Umowy,	Partner	 zobowiązany	będzie	do	 zwrotu	całego	otrzymanego	
od	Województwa	wynagrodzenia.		

10. Jeżeli	 Województwo	 składając	 oświadczenie	 o	 odstąpieniu	 od	 Umowy	 wskaże,	 że	 odstąpienie	 ma	 skutek	
wyłącznie	 do	 części	 Umowy,	 Województwo	 wskaże	 również,	 czy	 i	 które	 rezultaty	 prac	 wykonane	 w	 ramach	
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Umowy	 Województwo	 chce	 zatrzymać.	 Uprawnienie,	 o	 którym	 mowa	 w	 zdaniu	 pierwszym,	 przysługuje	
Województwu	bez	względu	na	fakt,	czy	określony	rezultat	prac	Partnera	został	przez	niego	odebrany,	czy	też	nie.	

11. W	 razie	 zatrzymania	 przez	 Województwo	 jakichkolwiek	 rezultatów	 prac,	 Województwo	 zobowiązane	 będzie	
do	zapłaty	 Partnerowi	 wynagrodzenia	 za	 zatrzymane	 przez	Województwo	 rezultaty.	Wysokość	 wynagrodzenia	
należnego	Partnerowi	zostanie	obliczona	zgodnie	z	uwzględnieniem	planu	płatności	zawartego	w	Dokumentacji	
Przetargowej.		

12. W	 zakresie	 w	 jakim	 bezwzględnie	 obowiązujące	 przepisy	 prawa	 przewidują	 prawo	 odstąpienia	 Partnera	 od	
Umowy	w	sytuacji,	w	której	Województwo	nie	będzie	wykonywało	zobowiązań	wynikających	z	niniejszej	Umowy,	
co	 będzie	 miało	 istotny	 wpływ	 na	 możliwość	 wykonania	 Umowy	 przez	 Partnera,	 w	szczególności	 w	 zakresie	
dotrzymywania	 terminów	 wskazanych	 w	 niniejszej	 Umowie,	 Partner	 zobowiązany	 jest	 do	 wezwania	
Województwa	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 do	 wykonania	 takiego	 zobowiązania,	 określając	 zakres	
działań,	 których	 oczekuje	 od	 Województwa	 i	które	 są	 mu	 niezbędne	 do	 wykonywania	 Umowy	 i	wyznaczenia	
Województwu	odpowiedniego	terminu,	nie	krótszego	jednak	niż	30	(trzydzieści)	dni,	umożliwiającego	wykonania	
takich	 działań.	 Po	 bezskutecznym	 upływie	 terminu	 wskazanego	 powyżej,	 Partner	 może	 wstrzymać	 się	 od	
wykonania	 Umowy	 i	 wyznaczyć	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 dodatkowy	 termin,	 nie	 krótszy	 niż	 30	
(trzydziestu)	 dni.	 Jeżeli	 po	 upływie	 drugiego	 ze	 wskazanych	 terminów	 Województwo	 nadal	 nie	 współdziała	
z	Partnerem,	Partner	może	wykonać	przysługujące	mu	uprawnienia	ustawowe.	

§	74. Wypowiedzenie	Umowy	

1. Umowa	w	 Fazie	 Eksploatacji	może	 zostać	wypowiedziana	 przez	Województwo	 przed	 upływem	 okresu,	 na	 jaki	
została	zawarta	z	zachowaniem	6	(sześcio)	miesięcznego	okresu	wypowiedzenia	ze	skutkiem	na	koniec	miesiąca	
kalendarzowego	wskutek	 zaistnienia	ważnych	powodów	wymienionych	w	niniejszym	paragrafie,	wskazanych	w	
uzasadnieniu	wypowiedzenia.	

2. Wypowiedzenie	niniejszej	Umowy	nie	zwalnia	Stron	od	dalszego	prawidłowego	wykonywania	swoich	zobowiązań	
wynikających	z	Umowy,	w	szczególności	co	do	obowiązku	wydania	Sieci.		

3. Za	ważny	powód	wypowiedzenia	Umowy	przez	Województwo	z	zachowaniem	okresu	wypowiedzenia	uznaje	się:	

a) powstanie	po	Stronie	Partnera	 zaległości	 z	 tytułu	Czynszu	w	wysokości	 6	 (sześciu)	miesięcznych	płatności	
z	tytułu	Części	Stałej	Czynszu	oraz	płatności	zaliczkowych	Części	Zmiennej	Czynszu,	

b) powstanie	 po	 Stronie	 Partnera	 zaległości	 z	 tytułu	 Czynszu	 w	 wysokości	 12	 (dwunastu)	 kolejnych	
miesięcznych	płatności	Części	Stałej	Czynszu,	

c) powstania	po	Stronie	Partnera	zaległości	z	 tytułu	zapłaty	Części	Zmiennej	Czynszu	(nieuiszczenia	w	danym	
Roku	Obrotowym	żadnej	z	zaliczkowych	płatności	na	poczet	Części	Zmiennej	Czynszu),	

d) nieuiszczenia	 w	 terminie	 Dopłaty	 Clawback	 do	 Czynszu,	 pomimo	 skierowania	 wezwania	 z	 wyznaczeniem	
dodatkowego	terminu	miesięcznego	na	uiszczenie	Dopłaty	Clawback.	

4. Opisane	w	ust.	3	powyżej	zaległości	z	tytułu	Czynszu	istnieją	tak	długo,	dopóki	całość	należności	za	dany	miesiąc	
nie	zostanie	uiszczona,	a	jakakolwiek	częściowa	płatność	nie	pozbawia	Województwa	możliwości	do	skorzystania	
z	uprawnienia	tam	opisanego.		

5. Ponadto,	 za	ważny	powód	wypowiedzenia	Umowy	przez	Województwo	z	 zachowaniem	okresu	wypowiedzenia	
mimo	 pisemnego	 wezwania	 do	 usunięcia	 naruszania	 i	 nieusunięcia	 go	 w	 terminie	 14	 (czternastu)	 dni	 od	
wezwania	uznaje	się:	

a) niewykonywanie	 lub	 nienależyte	 wykonywanie	 zobowiązania	 do	 zapewnienia	 współkorzystania	
i	efektywnego	hurtowego	dostępu	dla	osób	trzecich,	
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b) niestosowanie	opłat	zgodnych	z	Wymaganiami	Prawnymi	IDM,		

c) ofertowanie	Usług	na	warunkach	innych	niż	określonych	na	podstawie	Umowy,	

d) dokonanie	przez	Partnera	Czynności	Zakazanej,	

e) innego	 niż	 dla	 dokonywania	 Czynności	 Zakazanej	 wykorzystywania	 Sieci	 i	 Infrastruktury	 Sieci	 sprzecznie	
z	Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 zaprzestanie	 świadczenia	 dla	 całości	 bądź	 części	 Sieci	 którejkolwiek	
z	Podstawowych	Usług	Hurtowych	przez	Partnera	przez	okres	dłuższy	niż	1	(jeden)	tydzień,	

f) nieusuwanie	Awarii	Węzła	Szkieletowego,	CZS,		przez	okres	dłuższy	niż	1	(jeden)	kwartał,	

g) nieusuwanie	 Awarii	 Węzła	 Dystrybucyjnego,	 	 łączy,	 kanalizacji	 teletechnicznej	 i	 innych	 elementów	
Infrastruktury	Sieci	przez	okres	dłuższy	niż	1	(jeden)	rok.	

6. Województwo	 może	 wypowiedzieć	 Umowę	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym,	 w	 drodze	 jednostronnego,	
pisemnego	oświadczenia	złożonego	Partnerowi,	w	następujących	przypadkach:	

a) uporczywego	i	powtarzającego	się	dokonywania	przez	Partnera	Czynności	Zakazanych	pomimo	skierowania	
przez	 Województwo	 wezwania	 do	 zaprzestania	 naruszeń	 oraz	 wyznaczenia	 dodatkowego	 2	(dwu)	
tygodniowego	terminu,	

b) innego	niż	dla	dokonywania	Czynności	Zakazanych	wykorzystywania	Sieci	i	Infrastruktury	Sieci	sprzecznie	z	
Wymaganiami	 Prawnymi	 IDM,	 zaprzestanie	 świadczenia	 dla	 całości	 bądź	 części	 Sieci	 którejkolwiek	
z	Podstawowych	Usług	Hurtowych	przez	Partnera	przez	okres	dłuższy	niż	1	(jeden)	rok,		

Rozdział	21 ZMIANA	UMOWY	

§	75. Zmiana	Umowy	

1. Województwo	 przewiduje	 możliwość	 dokonania	 istotnych	 zmian	 Umowy	 w	 stosunku	 do	 treści	 Oferty	
w	następujących	przypadkach	oraz	na	poniższych	warunkach:	

a) wystąpienie	 nieprzewidzianych	warunków	 i	 zjawisk	 atmosferycznych	 ,	 Siły	Wyższej,	 dokonanie	 odkryć	 na	
Terenie	 Budowy	 broni,	 bomb,	 niewybuchów	 lub	 innych	 materiałów	 wybuchowych	 oraz	 przedmiotów	 o	
znaczeniu	 archeologicznym	 i	 historycznym	 uniemożliwiających	 prowadzenie	 robót	 budowlanych,	
przeprowadzanie	 prób	 i	 sprawdzeń,	 dokonywanie	 Odbiorów,	 lub	 realizację	 Umowy;	 w	 zakresie	
wymagającym	uwzględnienia	skutków	tych	zdarzeń	dla	realizacji	zobowiązań	umownych,	

b) wystąpienie	 osuwisk	 gruntu	 nieustalonych	 w	 oparciu	 o	 dokonane	 badania	 geologiczne	 lub	 występujące	
ponad	 normy,	 oraz	 innych	 nie	 dających	 się	 przewidzieć	 zjawisk	 geologicznych	 lub	 hydrogeologicznych	
pojawiających	 się	 w	 trakcie	 budowy	 lub	 realizacji	 Umowy,	 w	 tym	 zmiany	 spowodowane	 warunkami	
geologicznymi	 lub	 terenowymi,	 w	 zakresie	 wymagającym	 uwzględnienia	 skutków	 tych	 okoliczności	 dla	
realizacji	zobowiązań	umownych,	

c) wystąpienia	 zmiany	 obowiązujących	 przepisów	 prawa	 w	 zakresie	 wymagającym	 dostosowania	 treści	
Umowy	do	aktualnego	stanu	prawnego,		

d) organ	 administracji	 przekroczy	 terminy	 wskazane	 w	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisach	 prawnych,	
przewidzianych	 dla	 wydawania	 decyzji	 administracyjnych,	 w	 tym	 pozwoleń,	 zezwoleń,	 opinii,	 koncesji	
i	innych	decyzji	administracyjnych	pod	warunkiem	zachowania	przez	Partnera	należytej	staranności,	

e) rezygnacja	 przez	 Województwo	 z	 realizacji	 części	 Przedsięwzięcia	 będącego	 przedmiotem	 partnerstwa;	
w	wyniku	wystąpienie	 istotnej	 zmiany	 okoliczności	 powodującej,	 że	wykonanie	 części	 Przedsięwzięcia	 nie	
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leży	w	interesie	publicznym,	czego	nie	można	było	przewidzieć	w	chwili	jej	zawarcia	w	zakresie	postanowień	
określających	Przedsięwzięcie	oraz	regulujących	Wynagrodzenie	Partnera,	

f) istotna	zewnętrzna	i	obiektywna	zmiana	warunków	realizacji	Przedsięwzięcia,	która	nie	powstała	z	przyczyn	
leżących	 po	 stronie	 Partnera,	 w	 szczególności	 zmiana	 Wymagań	 Prawnych	 IDM	 w	 sprawie	 pomocy	
publicznej	 lub	decyzja	 Prezesa	UKE	dotycząca	obowiązku	 zapewnienia	 dostępu;	w	 zakresie	wymagającym	
uwzględnienia	skutków	zmiany	warunków	realizacji	Przedsięwzięcia	dla	zobowiązań	umownych,	

g) konieczność	 przekazania	 PWI	 nieznanych	 uprzednio,	 lub	 na	 polach	 eksploatacji	 uprzednio	 nieistniejących	
lub	 co	 do	 elementów	 uprzednio	 nieprzewidzianych	 do	 przekazania;	 poprzez	 wprowadzenie	 zobowiązań	
określających	PWI	lub	pola	eksploatacji	dla	tych	przypadków,	

h) zmiany	techniczne	i	technologiczne,	w	przypadkach	gdy	wystąpi:	

1) niedostępność	 na	 rynku	 materiałów	 lub	 urządzeń	 uprzednio	 przewidzianych	 do	 zastosowania	
spowodowana	zaprzestaniem	produkcji	lub	wycofaniem	z	rynku	tych	materiałów	lub	urządzeń,	

2) pojawienie	się	na	rynku	materiałów	lub	urządzeń	nowszej	generacji	pozwalających	na	zaoszczędzenie	
kosztów	 realizacji	 Przedsięwzięcia	 lub	 kosztów	 eksploatacji	 wykonanego	 Przedsięwzięcia	
lub	podwyższenie	jakości	lub	funkcjonalności	Sieci,	

3) pojawienie	 się	 nowszej	 technologii	 wykonania	 zaprojektowanych	 robót	 pozwalającej	
na	zaoszczędzenie	 czasu	 realizacji	 inwestycji	 lub	 kosztów	 wykonywanych	 prac,	 jak	 również	 kosztów	
eksploatacji	wykonanego	Przedsięwzięcia,	

4) konieczność	 zrealizowania	 Przedsięwzięcia	 przy	 zastosowaniu	 innych	 rozwiązań	
technicznych/technologicznych	niż	wskazane	w	Dokumentacji	Przetargowej	w	ramach	dopuszczalnych	
Wariantów	 w	 sytuacji,	 gdyby	 zastosowanie	 wskazanej	 technologii	 w	 ramach	 dopuszczalnych	
Wariantów	 nie	 było	 możliwe	 ze	 względu	 na	 konieczność	 ochrony	 roślin	 i	 zwierząt	 na	 obszarach	
podlegających	szczególnej	ochronie	(np.	obszary	parków	krajobrazowych,	Natura	2000),	

5) konieczność	 zrealizowania	 Przedsięwzięcia	 przy	 zastosowaniu	 innych	 rozwiązań	
technicznych/technologicznych	w	ramach	dopuszczalnych	Wariantów	w	przypadku	gdy	zastosowanie	
przewidzianych	 rozwiązań	 groziło	 niewykonaniem	 lub	 wadliwym	 wykonaniem	 Przedsięwzięcia	
(nie	dotyczy	to	możliwości	zastosowania	rozwiązania	z	wykorzystaniem	istniejącej	kanalizacji),	

6) konieczność	 zrealizowania	 Przedsięwzięcia	 przy	 zastosowaniu	 innych	 rozwiązań	 technicznych	 lub	
materiałowych	 niż	 dopuszczone	w	 ramach	Wariantów	przewidzianych	w	OPZ	 ze	względu	 na	 zmiany	
obowiązującego	prawa,	

przy	 czym	 odstępstwo	 od	 realizacji	 Umowy	w	 ramach	Wariantów	 przewidzianych	w	OPZ	w	 przypadkach	
wskazanych	w	pkt	4)	–	5)	powyżej	nie	może	dotyczyć	więcej	niż	15%	całkowitej	długości	Sieci	oraz	nie	może	
naruszać	Wymagań	Prawnych	IDM.	

i) kolizja	 z	 planowanymi	 lub	 równolegle	 prowadzonymi	 przez	 inne	 podmioty	 inwestycjami;	 w	 zakresie	
sposobu,	warunków	i	zakresu	realizacji	Przedsięwzięcia	w	granicach	koniecznych	dla	uniknięcia	kolizji,	

j) Zmiana	 stawek	 podatku	 VAT;	 w	 zakresie	 zmiany	 kwoty	 brutto	 Wynagrodzenia	 za	 Budowę	 Sieci	 przy	
niezmienności	kwoty	netto.	

2. Wskazany	 powyżej	 w	 ust.	 1	 katalog	 przypadków	 możliwości	 dokonania	 zmiany	 Umowy	 nie	 kreuje	 żadnego	
roszczenia	o	zmianę	umowy	dla	którejkolwiek	ze	Stron,	a	Partner	i	Województwo	mogą	zmienić	Umowę	jedynie	
w	sytuacji	zaistnienia	konkretnej	sytuacji	wskazanej	powyżej	za	obopólnym	porozumieniem	Stron.	



	

Strona	108	z	110	

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

dla rozwoju Mazowsza 
 

Rozdział	22 ROZSTRZYGANIE	SPORÓW	I	PRAWO	WŁAŚCIWE	

§	76. Prawo	właściwe	

1. Prawem	właściwym	dla	Umowy	jest	prawo	polskie.	

2. W	 kwestiach	 nieuregulowanych	 w	 Umowie	 stosuje	 się	 odpowiednie	 przepisy	 prawa,	 w	szczególności	 Ustawy	
o	partnerstwie	 publiczno-prywatnym,	 Kodeksu	 cywilnego,	 Ustawy	 o	 wspieraniu	 rozwoju	 usług	 i	 sieci	
telekomunikacyjnych	oraz	Prawa	telekomunikacyjnego.	

§	77. Zmiany	przepisów	i	decyzje	administracyjne	

1. Postanowienia	Umowy	nie	 naruszają	 obowiązujących	 przepisów	prawa	 i	 będą	 interpretowane	 zgodnie	 z	 nimi	
w	taki	sposób,	aby	dążyć	do	utrzymania	treści	Umowy	w	mocy.	

2. W	 zakresie	 uregulowanym	 w	 Umowie	 lub	 w	 przepisach	 odrębnych,	 wiążące	 znaczenie	 mogą	mieć	 dla	 Stron	
rozstrzygnięcia	Prezesa	UKE.	W	 szczególności	 rozstrzygnięciu	Prezesa	UKE	podlegają	 kwestie	 sporne	 związane	
z	określeniem	 wysokości	 opłat	 z	 tytułu	 współkorzystania	 oraz	 dostępu	 telekomunikacyjnego,	 także	 dostępu	
do	budynków	 i	 infrastruktury	 telekomunikacyjnej.	W	 powyższym	 przypadku	 pozostałe	 postanowienia	 Umowy	
będą	 interpretowane	 w	 taki	 sposób,	 aby	 zapewnić	 jej	 spójność	 i	niezakłócone	 wykonywanie,	 a	 przy	 tym	
realizację	obowiązków	z	tych	decyzji	wynikających.	

3. Wskazana	w	Umowie	właściwość	 sądów	 i	 innych	organów	nie	narusza	właściwości	 Prezesa	UKE	wynikających	
z	Prawa	 telekomunikacyjnego	 oraz	 Ustawy	 o	 wspieraniu	 rozwoju	 usług	 i	 sieci	 telekomunikacyjnych,	
w	szczególności	 w	 sprawach	 dotyczących	 dostępu	 telekomunikacyjnego	 lub	 współkorzystania,	 także	 dostępu	
do	budynków	i	infrastruktury	telekomunikacyjnej.	

§	78. Spory	pomiędzy	Stronami	

1. W	 razie	 sporu	 związanego	 z	 wykonywaniem	 Umowy	 w	 pierwszej	 kolejności	 Strony	 będą	 dążyły	 do	 jego	
polubownego	rozwiązania	w	drodze	negocjacji.	

2. O	ile	Umowa	przewiduje	 funkcjonowanie	Komitetu	Zarządzającego,	Strony	w	pierwszej	kolejności	obowiązane	
są	zastosować	procedurę	podejmowania	decyzji	przewidzianej	dla	Komitetu	Zarządzającego.	O	ile	nie	zażegna	to	
sporu	pomiędzy	Stronami,	stosuje	się	postanowienia	poniższe.	

3. Od	 czasu	 rozpoczęcia	 świadczenia	 Usług	 Strony	 będą	 rozwiązywać	 spory	 pomiędzy	 nimi	mając	 na	 uwadze	w	
szczególności	zapewnienie	ciągłości	świadczenia	Usług	i	niezakłóconego	funkcjonowania	Sieci.	

4. Strony	 sporządzą	 niezwłocznie	 protokół	 rozbieżności	 uwzględniający	 okoliczności	 zaistniałego	 sporu	
oraz	stanowiska	 Stron,	 a	 następnie	 rozpoczną	 negocjacje	 w	 celu	 jego	 rozwiązania;	 niezależnie	 od	 istnienia	
takiego	sporu	Partner	zobowiązany	jest	do	kontynuowania	świadczenia	Usług.	

5. Jeżeli	 w	 wyniku	 negocjacji	 prowadzonych	 co	 najmniej	 przez	 30	 (trzydzieści)	 dni	 Strony	 nie	 dojdą	
do	porozumienia,	 każdej	 z	nich	przysługuje	prawo	wniesienia	 stosownego	powództwa	do	 sądu	powszechnego	
bądź	skierowanie	sprawy	do	arbitrażu.		

6. Dla	sporów	wynikłych	z	Umowy	właściwy	będzie	sąd	właściwości	ogólnej	Województwa,	za	wyjątkiem	sporu	co	
do	 wysokości	 Czynszu	 i	 wysokości	 Dopłaty	 Clawback,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 49	 Umowy,	 które	 Strony	 poddają	
rozstrzygnięciu	stałego	Sądu	Arbitrażowego	przy	Krajowej	Izbie	Gospodarczej	w	Warszawie.	
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Rozdział	23 POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

§	79. Postanowienia	ogólne	

1. Z	 zastrzeżeniem	wyjątków	przewidzianych	w	Umowie	 lub	 przepisach	 prawa,	w	 tym	 z	 zastrzeżeniem	bieżącej,	
roboczej	 komunikacji	 Stron	 w	 ramach	 prowadzonych	 prac	 w	 tracie	 realizacji	 Umowy,	 wszelkie	 oświadczenia	
związane	z	wykonywaniem	Umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

2. W	 razie	 wystąpienia	 sprzeczności	 pomiędzy	 treścią	 niniejszej	 Umowy	 oraz	 treścią	 OPZ	 pierwszeństwo	
przysługuje	Umowie.	

3. Wszelkie	 zmiany,	 uzupełnienia	 lub	 rozwiązanie	Umowy	wymagają	 formy	pisemnej,	 pod	 rygorem	nieważności,	
chyba,	że	Umowa	wyraźnie	stanowi	inaczej.	

4. Jeżeli	jakiekolwiek	postanowienie	Umowy	okaże	się	nieważne,	bezskuteczne	lub	nieegzekwowalne	przy	pomocy	
środków	 prawnych,	 taka	 nieważność,	 bezskuteczność	 lub	 nieegzekwowalność	 nie	 będzie	 miała	 wpływu	
na	pozostałą	część	Umowy,	a	Strony	zgadzają	się	przeprowadzić	w	dobrej	wierze	negocjacje	w	celu	zastąpienia	
takich	 nieważnych,	 bezskutecznych	 lub	 nieegzekwowalnych	 postanowień	 innymi,	 wyrażającymi	 w	 sposób	
dozwolony	przez	prawo	intencje	Stron	w	tej	mierze,	jak	tylko	jest	to	możliwe.	

5. Integralną	część	Umowy	stanowią	poniżej	wskazane	Załączniki:	

a) Załącznik	nr	1	–	Odpisy	z	rejestru	i	dokumenty	potwierdzające	umocowanie	przedstawiciela	Partnera,	

b) Załącznik	nr	2	–	Zaświadczenie	o	wpisie	Partnera	do	rejestru	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych,	

c) Załącznik	nr	3	-	Lista	osób	stanowiących	Personel	Kluczowy	Partnera		

d) Załącznik	nr	4	–	Lista	podwykonawców	i	zakres	wykonywanych	przez	nich	prac,	

e) Załącznik	nr	5	–	Lista	osób	upoważniona	do	bieżącej	współpracy	przy	realizacji	Przedsięwzięcia	ze	strony	
Województwa,	

f) Załącznik	nr	6	 -	Lista	osób	upoważniona	do	bieżącej	współpracy	przy	realizacji	Przedsięwzięcia	ze	strony	
Partnera,	

g) Załącznik	nr	7	-	Dowód	wniesienia	Zabezpieczenia	przez	Partnera,	

h) Załącznik	nr	8	–	OPZ,	

i) Załącznik	 nr	 9	 –	 Decyzja	 notyfikacyjna	 Komisji	 Europejskiej	 w	rozumieniu	 art.	 297	 Traktatu	
o	Funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	z	dnia	29	października	2012	r.,	C	(2012)	7811	final	dotycząca	pomocy	
państwa	SA.33473	(2012/N)	–	Polska,	dla	Projektu	„Internet	dla	Mazowsza”.	

6. Umowę	sporządzono	w	3	(trzech)	egzemplarzach,		jednym	egzemplarzu	dla	Partnera	oraz	dwóch	egzemplarzach	
dla	Województwa.	
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Województwo	–	partner	publiczny	 	 	 	

Pan	Adam	Struzik	–	Marszałek	Województwa	Mazowieckiego		

	

	

Pani	Janina	Ewa	Orzełowska	–	Członek	Zarządu	Województwa	Mazowieckiego	

	

	

Partner	–	partner	prywatny		

za	KT	Corporation:	

	

	

za	Daewoo	International	Corporation:		

	

	

za	Asseco	Poland	S.A.:		

	

	

za	Warszawskie	Przedsiębiorstwo	Robót	Telekomunikacyjnych	S.A.	

	

	

za	BIATEL	Telekomunikacja	S.A.		

	

	

za	BIT	S.A.		

	

	

za	KBTO	Sp.	z	o.	o.	 


