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Numer sprawy: DAG/G/40/12 
Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 

Zamówienie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa” o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji 

 

Wzór umowy. 

UMOWA NR ………… 

 
W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, NIP 525-000-93-12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000023097 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 
2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 
oraz Firmą : …………………………………………… 

 

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

1. …………………………………………….. 

 
zwaną dalej Wykonawcą 

 
oraz łącznie Stronami 

 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr113, poz. 759 z późn. zm.) 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla 

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „System 

Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa 

elektronicznej administracji. 
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2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a) dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami 

i oferta Wykonawcy. 

4. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu aktywacji kart SIM z zaoferowanymi usługami wynosi brutto: 

………………………. zł (słownie złotych : ………………………………………) 

„ w tym netto ……………………..zł, podatek VAT ….%”  

5. Wynagrodzenie stałe za abonament, w całym okresie trwania umowy, nie może przekroczyć kwoty 

brutto……………………zł, (słownie …………………………………..„ w tym netto ………………zł, 

podatek VAT…….%”  

6. Wynagrodzenie nie podlega wzrostowi w okresie trwania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany 

wysokości podatku od towarów i usług VAT. 

7. Usługi poza abonamentowe uiszczane będą po cenach, zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy. 

8. Jeżeli wartość zobowiązania przekroczy o 100% kwotę abonamentu na dowolnej z kart SIM, Wykonawca 

ma obowiązek zablokowania wszelkich usług na tej karcie. 

 

§ 2 

1. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart SIM, działających w sieci 

Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych, czerpiąc z 

tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. 

2. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy udostępniać kart SIM innym podmiotom usług 

telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. 
3. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego 

aneksu do umowy, pod warunkiem iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo 

telekomunikacyjne. 

§ 3 

 

1. Karty SIM Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na adres Zamawiającego w Warszawie ul. Szachowa 1 

w terminie nie dłuższym niż do dnia 21.12.2012r 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu przez 

okres od dnia 01.01.2013 r do dnia 31.10.2013 r 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez Wykonawcę do 

zawierania umów o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się 
do informowania w formie pisemnej Wykonawcy o zmianach w tych dokumentach. 

2. Do kontaktów bezpośrednich w sprawach niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

• ze strony Zamawiającego………………………………………………………………… 

• ze strony Wykonawcy……………………………………………………………………. 

§ 5 

1. W razie odstąpienia od wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 30% wartości umownej brutto całego zamówienia. 

2. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu 

postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi 

telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). 
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§ 6 

1. Należność za dostawę kart SIM zostanie uregulowana w terminie 28 dni od dnia wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę i podpisania przez obie strony protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń.  
2. Należność za wykonane usługi Zamawiający będzie regulował w okresach miesięcznych przelewem na 

konto bankowe Wykonawcy w terminie 28 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
3.  Faktura wraz z dołączonym bilingiem rozmów winna być wystawiona i przesłana na adres: Instytut 

Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. 

§ 7 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być 
przekazane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

• ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm), 

• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 

• ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz postanowienia regulaminu Świadczenia Usług 

telekomunikacyjnych, SIWZ, zapisy oferty przetargowej i innych załączników umowy, 

• cennika świadczenia usług Wykonawcy. 

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się niewykonalne lub 

nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia umowy pozostają w mocy. 

6. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione innymi, 

uzgodnionymi pisemnie postanowieniami odpowiadającymi znaczeniu i celowi zastępowanych 

postanowień. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umownie nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji usług, 

c) w razie cofnięcia lub ograniczenia Wykonawcy zezwolenia telekomunikacyjnego. 

2. W tych przypadkach postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. 

3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w 

razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umów o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a w 

szczególności w zakresie terminowego regulowania wynikających z nich opłat, z prawem do żądania od 

Zamawiającego odszkodowania i naliczania kar umownych określonych w indywidualnych umowach o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

§ 9 

Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.  

W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 

 
Akceptuję wzór umowy 

 

 

………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  

 

Miejscowość……………………..dnia…………….2012 r 


