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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

do składania ofert 

ZOOiI.240.14.2019.ŁK 

 

W Z Ó R 

 

Umowa nr …... 

 

 

zawarta w dniu          stycznia 2020 r.  pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie,  

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 8513073563, REGON 320590577, zwaną dalej  

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez Aleksandrę Stodulną – p.o. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

a: 

................................................................... z siedzibą w ...................................... przy  

ul. ……………….........; zarejestrowanym w .................................. pod numerem 

..................................., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

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

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

stacjonarnej i komórkowej, wraz z dostarczeniem 2 sztuk fabrycznie nowych mobilnych 

aparatów telefonicznych oraz zapewnienie stałego dostępu do sieci internetowej na 

potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie we wszystkich jej 

lokalizacjach w okresie od daty rozpoczęcia świadczenia usług do dnia 01 lutego 2022 

roku. 

2. Szczegółowy wykaz ilości abonentów telefonicznych Zamawiającego został zawarty 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy wykaz wymagań technicznych, które powinny spełniać dostarczone aparaty 

telefoniczne został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia.  

4. Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów technicznych dla usługi dostępu do sieci 

internetowej został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Świadczenie usług będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzeniem); 

2) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781). 
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7. Opis przedmiotu zamówienia, wszelkie jego modyfikacje wraz z ofertą wykonawcy 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres do dnia 01 lutego 2022 roku. 

2. Wykonawca przeniesie numery abonenckie Zamawiającego do obsługiwanej przez siebie 

sieci oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie świadczenie usług łączności telefonii 

komórkowej, stanowiących przedmiot niniejszej umowy od godziny 0:00  

dnia 15 stycznia 2020 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług telefonii stacjonarnej  

w terminach: 

1) dla lokalizacji w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin od 02 lutego 2020 

roku, 

2) dla lokalizacji w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Szczecin od 02 lutego 2020 

roku, 

3) dla lokalizacji w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec od 02 lutego 2020 

roku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do internetu  

w terminach 

1) dla lokalizacji w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin od 09 stycznia 

2020 roku, 

2) dla lokalizacji w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Szczecin od 02 lutego 2020 

roku, 

3) dla lokalizacji w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec od 02 lutego 2020 

roku, 

4) dla lokalizacji w Rezerwacie Świdwie, tj. w Strażnicy (dz. Nr 585/4 obr. Węgornik 

gmina Police) i Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym (dz. Nr 182/3 obr. Rzędziny 

gmina Dobra) od 02 lutego 2020 roku. 

 

§ 3 

1. Dostawa kart SIM odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Karty SIM stają się własnością Zamawiającego w chwili zakończenia realizacji usług, do 

których są przeznaczone. 

3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności do prowadzenia wszelkiej 

korespondencji z Wykonawcą, wprowadzania zmian w umowie w sposób określony 

w § 5 są: 

p. Łukasz Kozłowski; tel. 91 43-05-232, e-mail: lukasz.kozlowski.szczecin@rdos.gov.pl, 

p. Kornel Kozłowski; tel. 91 43-05-248, e-mail: kornel.kozlowski.szczecin@rdos.gov.pl.  

4. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy są: 

1)  …………………………………………………….………….. 

2) …………………………………………………..…………….. 

5. Wykonawca gwarantuje nielimitowany dostęp do wsparcia technicznego w okresie 

trwania umowy. 
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§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, 

ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne z góry – w przypadku opłat 

abonamentowych i z dołu – w przypadku innych opłat, na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury / ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

i danych taryfikacyjnych (bilingów), w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury  

/ ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Przez ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 

należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. poz. 2191). 

3. Strony ustalają, że rozliczenia będą następowały w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy są cenami maksymalnymi i nie 

będą podwyższane przez cały czas trwania umowy, za wyjątkiem zmian będących 

następstwem zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie krótszym niż miesięczny 

okres rozliczeniowy, wynagrodzenie Wykonawcy za ten okres zostanie ustalone 

proporcjonalnie do faktycznej liczby dni, w których usługi były świadczone przez 

Wykonawcę, przy wykorzystaniu stawki dobowej wyliczonej poprzez podzielenie 

miesięcznego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu 

rozliczeniowym. 

8. Za usługi, które nie zostały wymienione w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, 

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone dla tych usług 

w regulaminach i cennikach taryf dołączonych do formularza Oferty Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

2. Następujące okoliczności traktowane będą jako podstawa do zmiany umowy bez 

konieczności sporządzania stosownego aneksu: 

1) ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT oraz wynikająca z tej 

zmiany korekta cen jednostkowych; 

2) zwiększenie ilości numerów w całym okresie trwania umowy o nie więcej niż 3 szt.; 

3) zmiany przedstawicieli stron, wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych 

z realizacją umowy. W tym przypadku, dla skorzystania przez stronę z powyższego 

uprawnienia wystarczające jest złożenie drugiej stronie umowy stosownego 

oświadczenia. 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza stosowanie regulaminów, o których mowa w § 4 ust. 8, 

obowiązujących u Wykonawcy, w zakresie nieuregulowanym umową. 

2. Zamawiającego nie wiążą postanowienia regulaminów w zakresie sprzecznym lub 

kształtującym uprawnienia Zamawiającego w sposób mniej korzystny niż postanowienia 

umowy. 
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§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji przedmiotu umowy nie będzie podejmował 

czynności zmierzających do uzyskania informacji innych niż niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada i stosuje wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zapoznania się z treścią polityki bezpieczeństwa 

informacji Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu 

dostawy aparatów telefonicznych oraz terminu rozpoczęcia świadczenie usług określonych 

w § 1 ust. 1, w wysokości 200,00 zł brutto. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w każdym czasie,  

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna 

bieg od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, o którym mowa 

w § 9 ust.1, w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w administracji rządowej, 

których skutkiem będzie likwidacja Zamawiającego. 

3. Spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła 

wyższa. Dla celów umowy siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą stron oraz niewiążące się z zawinionymi działaniami stron, którego strony nie 

mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy, w szczególności takie 

jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemia, wojna, mobilizacja, działania wojenne 

wroga, embargo, gwałtowna dekoniunktura, kryzys finansowy w skali ponadpaństwowej, 

powszechna niedostępność surowców oraz inne tego typu okoliczności. 

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny. 

6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

§ 10 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Zapytanie ofertowe. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 


