
Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA ……….. – projekt umowy 

zawarta dnia   ………………….   pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11 - Listopada 37/59 reprezentowaną 

przez: 

………………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………… 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a ………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….……………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ" 

 

W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą 

2000 szt. kart SIM, 10 szt. telefonów komórkowych Typ 1, 120 szt. telefonów komórkowych Typ 2 oraz 

150 szt. telefonów komórkowych Typ 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.  

2. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić m. in. łączność głosową, tekstową (SMS), 

multimedialną (MMS) oraz dostęp do Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie 

dostarczonych przez Wykonawcę kart SIM, telefonów komórkowych wraz z akcesoriami. 

3. Telefony komórkowe będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane 

wyprodukowane na polski rynek, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

4. Szczegółowe wykazy (tzw. billingi) indywidualnych rozmów jak również informacje o wykorzystanych  

i pozostałych do wykorzystania limitach Wykonawca sporządza nieodpłatnie w wersji elektronicznej  

i przekazuje je Zamawiającemu. 

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt karty SIM oraz telefony komórkowe,  w dostawie jednorazowej  

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia: 30.06.2018r., po 

uprzednim powiadomieniu telefonicznym na nr tel.: 48 345 34 35 z dwudniowym wyprzedzeniem 

o gotowości do dokonania dostawy. 

6. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty lub  uszkodzenia przedmiotu 

zamówienia o którym mowa w ust. 3  do chwili protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Dostawa 

telefonów komórkowych zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy - Załącznik nr 1 do umowy, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 



7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy nie jest zgodny z OPZ lub z ofertą 

Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół wskazujący przyczyny niedokonania 

odbioru.  W takim przypadku Strony uzgodnią  dodatkowy termin dokonania dostawy. 

8.  Z chwilą podpisania protokołów odbioru telefony komórkowe stają się własnością Zamawiającego. 

9. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego jest zobowiązany blokować i aktywować wszelkiego rodzaju usługi 

dodatkowe.  Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia lub zablokowania połączenia dla wybranego 

zakresu numeracji. 

10. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona bezpłatnie cesji numeru telefonu. W takim przypadku 

Wykonawca uruchomi nowy numer telefonu. 

11. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany karty SIM. 

12. Usługi nie wymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą 

zgodnie z cennikiem usług dla klientów biznesowych. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy 

aktualny Cennik usług oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych , które stanowić integralną 

część umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem świadczenia usługi Formularz zbiorowy  

o świadczenie usług telekomunikacyjnych z wyszczególnionymi numerami kart SIM, zawierający niezbędne 

elementy dla umów telekomunikacyjnych, który stanowić będą integralną cześć umowy.  

§ 2 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, z tym, że usługi telekomunikacyjne będą świadczone od dnia 

23.07.2018 r. przez okres 24 miesięcy, lub do wcześniejszego wyczerpania limitu kwoty określonej  

w   § 5 ust. 1 umowy. 

2. Dostarczanie urządzeń oraz kart SIM nastąpi w terminie do 30.06.2018r. Wykonawca uaktywni 

dostarczone karty SIM w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi tj. 23.07.2018 r.  

3. Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania migracji/przeniesienia dotychczas używanych przez 

Zamawiającego numerów telefonów z sieci operatora dotychczas świadczącego usługę, z zachowaniem 

ciągłości połączeń głosowych na zasadach zgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne.  

4. Zamawiający dopuszcza przerwę w świadczeniu usług na czas przenoszenia numeracji do nowego 

operatora w godzinach 0.00-03.00. 

§3 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i stosowne uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

                                                                                    § 4 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego………………………………………. tel. ………………………. 

b) ze strony Wykonawcy …………………………… tel. ……………………………………… 



2. Zmiana osób o których mowa w ust.1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp  

i może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto wynikającej 

ze złożonej oferty tj. ……………..zł /słownie:…………………/ . 

2. Wynagrodzenie  przysługujące Wykonawcy za realizację umowy obejmuje: 

a) miesięczny abonament  (usługi głosowe, SMS, MMS, bezprzewodowy transfer danych dostępu do 

Sieci Internet wraz ze szkoleniem z obsługi dostarczonej aplikacji dla administratorów 

Zamawiającego) wynosi: ………….zł brutto. 

b) wynagrodzenie za dostawę sprzętu wraz z akcesoriami ……….…. zł brutto. 

3. Płatność za realizację świadczenia usług będzie dokonywana w miesięcznych okresach rozliczeniowych 

 i będzie sumą miesięcznej opłaty abonamentowej. 

4. Wykonawca dostarczy oddzielną fakturę VAT za dostarczone Zamawiającemu telefony komórkowe wraz 

z akcesoriami. 

5. Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny jednostkowe brutto za każdy 

zrealizowany element składowy usługi. 

6. W przypadku, gdy do doliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany jest Zamawiający 

faktura musi zawierać dopisek ,,odwrotne obciążenie”. 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

10. Poza ceną określoną w ust.1 Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego zapłaty jakiejkolwiek 

należności w tym m.in. opłaty aktywacyjnej, opłat za inicjację połączeń. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

      - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2.  W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1) dopuszcza się zamiany  spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem 

stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania zamówienia po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 



równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 

powodować zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez 

Wykonawcę; 

3.  W przypadku określonym  w ust. 1 pkt 2) i 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych 

zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany 

wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która 

nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w tym zakresie; 

4.    W przypadku o którym mowa w ust. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 

5.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia 

obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

6.  Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

  

§7 

1. Wykonawca na dostarczone telefony komórkowe udziela … m-cy gwarancji. Do dostarczonego towaru 

objętego gwarancją Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń przez 

Zamawiającego. 

3. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta. 

4. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio Wykonawcy 

drogą elektroniczną. 

5. W tracie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport uszkodzonego  

i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania  

z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

7. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny 

całodobowo adres poczty elektronicznej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oraz dokonania niezwłocznego potwierdzenia 

otrzymanego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej ……….@.............................. 

 

mailto:anna.wais@orange.com


9. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów telefonicznych Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

10. Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 3 dni robocze licząc od dnia 

następnego po dniu otrzymania zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy urządzenia lub w przypadku braku 

możliwości jego  naprawy, wymianę na inne urządzenie fabrycznie  nowe, wolne od wad o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie,  w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili 

odebrania od Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy, nie jest obciążony wadami prawnymi. 

2. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  

z konsekwencjami określonymi w § 10 ust.3 oraz żądania naprawienia poniesionej w związku z tym 

rzeczywistej straty. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach o których mowa w ust.1. 

 § 9 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy czynności 

opiekuna Zamawiającego polegające m.in. na monitorowaniu prawidłowej realizacji dostaw i usług   były 

wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 

22 §1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 108). 

2. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usługi zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu 

informację dotyczącą osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, o których mowa w  ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska osób. 

3. Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2 nie mogą naruszać ustawy z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2  raz na 

pół roku – przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego 

następne półrocze, licząc od dnia podpisania umowy. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, Wykonawca będzie zobowiązany 

udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

6. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź 

osobami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających 

do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz 

przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

7. W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w ust. 1 osobom niezatrudnionym na podstawie 

umowy  o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa  w § 10 ust. 4, oraz może 

wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 10 ust. 4. 



8. Zamawiający dopuszcza każdą wiarygodną formę potwierdzenia zatrudnienia osób wykonujących 

czynności  z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia np. potwierdzenia zgłoszenia pracowników do 

ZUS, potwierdzenia zapłaty składek wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o 

pracę. 

§ 10 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji umowy 

 w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy zwłoka, o której mowa w ust. l przekroczy 14 dni kalendarzowych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w §5 ust. 1, za każdy następny 

kalendarzowy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia odstąpienia 

od umowy. W takim przypadku, kara ta nie będzie łączona z karami o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę  w wysokości iloczynu aktualnie 

obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób zatrudnionych,  

o których mowa w § 9 ust. 1 umowy,  w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiającego 

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany wymaganej 

liczby osób, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

5. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych w ciągu 21 

dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

 §11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu urządzeń przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, 

w terminie miesiąca od zaistnienia tej okoliczności. 

3. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług w terminie 30 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1  lub 

jeżeli nastąpi przerwa w świadczeniu usług będących przedmiotem umowy przekraczająca 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia tych okoliczności. 

 



§12 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli 

niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą oraz gdy w chwili zawarcia 

umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do 

wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków 

(„siła wyższa"). 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego 

kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez 

dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 

stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia,  

o którym mowa, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia 

siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak 

również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ust.1 nie ma zastosowania. 

                                                                                   § 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie 

wszedł w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaną umową oraz do nie wykorzystywania ich 

do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji 

niejawnych niezbędnych do realizacji umowy - zostaną one przekazane zgodnie z obowiązującą ustawą 

 o ochronie informacji niejawnych. 

 §14 

1. Do spraw nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

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

chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Wszelkie spory wynikłe  w trakcie realizacji umowy będą  rozstrzygane przez  sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA  

 

 

 

 



Egz. nr …  

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do umowy nr ………………….. z dnia ……………… 

 

Data dokonania odbioru:  

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

……………………….. 

(Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

1. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

  

2. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

3. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

Przedmiot zamówienia  został wykonany  zgodnie/niezgodnie*z  umową i wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

Uwagi  ………………………………………………………………………………………….. 

      

                  Zamawiający:                                                                Wykonawca: 

  1. .……………………………………                       …………….……………………………    

                 (podpis)                                                                               ( podpis) 

  2. .…………………………………… 

                 ( podpis)                                                                                        

   3. …………….………………………    

                 (podpis)                                                                                        

  * - niepotrzebne skreślić 


