
Załącznik nr 8 do siwz

Egz. nr …..
ZZ-2380-26/15

Wzór Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

UMOWA  Nr ZZ   -   ............. /2015

zawarta w dniu ................................... w Szczecinie pomiędzy:

Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-515

Szczecin, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,

reprezentowanym przez:

Marek Jasztal – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

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

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

wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ..................................................................

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

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

zgodnie z pełnomocnictwem ..................................................  udzielonym w dniu .............................................

roku i  nie  odwołanym do dnia  dzisiejszego.  Kopia  pełnomocnictwa oraz kopia  odpisu z  KRS Wykonawcy

stanowią załącznik nr 4 i 5 do Umowy.

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w treści Umowy każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Podstawa prawna

Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (ekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu i usług

telemetrii  wraz  z  dostrawą  kart  SIM,  telefonów  komórkowych  i  modemów  dla  Policji  woj.

zachodniopomorskiego, zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  i  Opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz

z  wymaganiami  zawartymi  w  ustawie  z dn.  16  lipca  2004 r.  Prawo Telekomunikacyjne  (Dz.U.  Nr  171

z 2004r. poz. 1800 z późn. zm.). 

2. W wykonaniu  przedmiotu  Umowy,  Zamawiający  zawrze  z  Wykonawcą jedną Umowę o Świadczenie

Usług Telekomunikacyjnych (dalej: „UoŚUT”) dla wszystkich kart SIM.

§ 2

1. Wartość  przedmiotu  Umowy  wynosi  ...................................................................  zł  brutto

(słownie:  ................................................................................  ),  w  tym  podatek  VAT  w  wysokości  23%

(słownie: dwadzieścia trzy procent).

2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego.



Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia

usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy

z dnia  11 marca 2004 r.  o  podatku od towarów i  usług,  przepisów wykonawczych do niej  lub aktów

prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie

w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany wysokości podatku od towarów i usług w przepisach prawa

podatkowego,  która  wpływa  na  obowiązki  lub  uprawnienia  którejkolwiek  ze  stron  umowy  powodując

zmniejszenie,  zwiększenie,  likwidację  lub  powstanie  obowiązków  podatkowych.  Zmiana  umowy  jest

dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.

3. Wykonawca  na  wszystkie  koszty  za  usługi  telekomunikacyjne  zrealizowane  przez  poszczególnych

abonentów będzie wystawiał oddzielne faktury dla:

 poszczególnych podgrup (22 podgrupy),

 usługi mobilnego dostępu do Internetu,

 usługi telemetrii.

Wykonawca  dostarczy  fakturę  VAT  w  terminie  14  (słownie:  czternastu)  dni  kalendarzowych  od

zakończenia  okresu  rozliczeniowego.  Od  dnia  dostarczenia  faktury  VAT  Wykonawca  zapewni

Zamawiającemu bezpłatny dostęp do szczegółowego bilingu dla każdej podgrup, za okres objęty fakturą

VAT.

4. Pierwsza  opłata  (faktura)  za  świadczenie  usługi  powinna  być  naliczona  maksymalnie  po  okresie  1

(słownie: jednego) miesiąca od daty aktywacji kart SIM.

5.  Rozliczenia dokonywane będą miesięcznie z góry.

6.  Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

7. Płatność za przedmiot Umowy, będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty wystawienia Płatnikowi wskazanemu w § 2 ust. 6 Umowy

faktury VAT.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 26 (słownie: dwudziestu sześciu) miesięcy liczony od daty zawarcia przez Strony 

Umowy, w tym 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej od dnia  aktywacji  

dostarczonych kart  SIM. Zamawiający przeznacza dwa miesiące z 26 (słownie:  dwudziestu sześciu) miesięcy na  

przygotowanie korzystania z usług oraz kończenia korzystania z usług.

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem stron.  W takim przypadku  

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części Umowy.

3. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Zamawiającego  bez  zachowania  terminu  wypowiedzenia  

z powodu nienależytego wykonania usługi oraz postanowień Umowy przez Wykonawcę po wcześniejszym

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4. Umowa po zakończeniu realizacji  przedmiotu Umowy nie  przekształci  się w Umowę zawartą na czas

nieokreślony.

§ 4

Zamawiający ma prawo składania reklamacji w przedmiocie umowy. Wykonawca musi zająć stanowisko 

wobec reklamacji i  dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 (słownie:  

trzydziestu) dni roboczych od otrzymania reklamacji przesłanej w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 



Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie, uznaje się, 

że reklamacja została uwzględniona w przypadku braku rozstrzygnięcia w tym zakresie.

§ 5

Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień przerwy (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) w świadczeniu usług

objętych umową Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1/5  średniej opłaty miesięcznej liczonej wg  

faktur z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych;

b. do zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za  usługę w której dostarczaniu nastąpiła przerwa.

2. Prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną nie będzie przysługiwało Zamawiającemu, jeżeli w okresie

rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy), łączny czas przerw był krótszy od 2 (słownie: dwóch) godzin.

3. Z  tytułu  zawinionej  przez  Wykonawcę  zwłoki  w  rozpoczęciu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych

będących przedmiotem Umowy, za każdy rozpoczęty dzień (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny

24.00) przekroczenia terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną

w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) PLN.

4. Z  tytułu  zawinionej  przez  Wykonawcę zwłoki  w dostawie  sprzętu  w terminie  najpoźniej  14  dni  przed

aktywacją  kart  SIM,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  obciążenia  Wykonawcy  karą  umowną  w

wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN za każdy dzień zwłoki, począwszy od godziny 0.00 dnia

następnego, określonego jako termin dostawy sprzętu po podpisaniu Umowy.

5. Z  tytułu  zwłoki  w  wymianie  na  nowy nie  naprawionego w  ramach gwarancji  w  terminie  14  (słownie:

czternastu) dni  sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną

w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od godziny 0.00,

15- tego dnia od zgłoszenia sprzętu do naprawy.

§ 6

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu Umowy lub z nią związane, w  

przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia w terminie miesiąca od daty ich zaistnienia,  

będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko  

w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.

3.  W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

4. Umowę sporządzono  w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego  

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 3 – Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej ...........;

Załącznik nr 4 – kopia pełnomocnictwa/ .................................................... Zamawiającego;

Załącznik nr 5 – kopia odpisu z KRS Wykonawcy oraz kopia pełnomocnictwa Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


