
 

 

 

Zał. Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.10.2019 

ZMIENIONY 

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy 

 

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  publicznego  realizowanego na podstawie  

art. 4 pkt 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 1  

Przedmiotem Umowy jest usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów 

telefonicznych oraz usługa mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE, przez 

Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie z Szczegółowy opisem przedmiotu 

umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (tożsamy z Szczegółowym opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr 

WA.2320.10.2019 z dn. 02.05.2019 r.) 

 

§ 2  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, odpowiednio:  

1) usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w terminie od 

01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.; 

2) usługa mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE w terminie od 14.07.2019 r. – 

13.07.2021 r.; 

3) Umowa z Wykonawcą ulega rozwiązaniu bez konieczności wypowiadania jej przez 

Zamawiającego: 

a) z upływem okresu na jaki została zawarta lub 

b) w przypadku zapłaty maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy. 

 

§ 3  

Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych musi aktywować karty i uruchomić usługi przed 

terminami rozpoczęcia świadczenia usług określonymi w § 2 wówczas Zamawiający nie 

ponosi żadnych kosztów z tytułu wcześniejszego aktywowania usługi. 

 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego karty SIM w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w dniu:  

1) ………....  – karty SIM do świadczenia usługi telefonii komórkowej; 

2) …………. – karty SIM do świadczenia usługi mobilnego dostępu do Internetu  

w technologii LTE. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego aparaty telefoniczne 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w dniu: ……………: 

1) Wariant nr 1 – 6 szt.:………………… 

2) Wariant nr 2 – 32 szt.:………………… 
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§ 5  

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w § 1 będą świadczone zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na zasadach określonych w: 

1) ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.z późn. 

zm.) 

2) Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków 

korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych 

3) innych aktach prawnych i przepisach międzynarodowych związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6  

Integralną część umowy stanowi Zapytanie ofertowe nr WA.2320.10.2019 z dn. 02.05.2019 r. 

wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dn. .................. 

 

§ 7  

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższe niż 

……………………  zł brutto (słownie złotych: 

………………………….….…….……..). 

2. Z tytułu wydatkowania przez Zamawiającego kwoty mniejszej niż wymieniona w ust. 1, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie nadzorować realizację umowy, a w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, że kwota realizowanych usług telekomunikacyjnych może przekroczyć 

wartość Umowy, powiadomi Wykonawcę o konieczności ich zakończenia. 

4. W przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej wymienionej w ust 1. Umowa zostaje 

rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.  

5. Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.: 

1) miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi telefonii komórkowej, w wysokości 

……………… zł brutto dla 1 karty SIM; 

2) miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi telefonii komórkowej, w wysokości 

……………… zł brutto dla 1 karty SIM do bramki GSM; 

3) miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi mobilnego dostępu do Internetu  

w technologii LTE, w wysokości ……………… zł brutto dla 1 karty SIM; 

4) pozostałe opłaty:…………… (wg formularza cenowego); 

6. Płatność odbywać będzie się za opłatę abonamentową wskazaną w ust. 5 z góry, za 

pozostałe usługi telekomunikacyjne oraz połączenia (np. połączenia na informację 

miejską, biuro numerów, połączenia międzynarodowe itp.)  zgodnie z obowiązującym 

cennikiem operatora, z dołu.  

7. Szczegółowy zakres usług i świadczeń objętych miesięczną opłatą abonamentową dla 

usługi telefonii komórkowej i usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE 

zawarty został w  Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik  

nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
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8. Usługi nie wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będą 

taryfikowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora dla klientów biznesowych, 

dla planu taryfowego Zamawiającego.  

9. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

w fakturze VAT w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub w terminie min 21 dnia od daty 

wystawienia faktury VAT (Strony ustalą zapis po wyborze najkorzystniejszej oferty a 

przed podpisaniem umowy) 

10. Zmiana cen robocizny, materiałów, bądź pracy sprzętu zaistniała w czasie realizacji  

przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

11. W przypadku zwłoki w zapłacie za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości odsetek 

ustawowych. 

12. Faktura VAT, zostanie wystawiona w następujący sposób: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,  

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,  

35-055 Rzeszów 

NIP 813-31-78-741 

 

§ 8  

1. Okresem rozliczeniowym dla wszystkich kart SIM będzie 1 miesiąc, od 1-go do 

ostatniego każdego miesiąca. 

2. Wykonawca będzie wystawiał jedną zbiorczą fakturę dla wszystkich numerów 

telefonicznych za każdy okres rozliczeniowy; do każdej faktury dołączone będzie 

rozliczenie dla każdego numeru telefonicznego (zawierające dane taryfikacyjne oraz 

informacje dotyczące wygenerowanych przez poszczególne numery kosztów), z tym 

zastrzeżeniem, że rozliczenie nie może zawierać mniej informacji niż rozliczenie 

przesyłane w standardowej ofercie Wykonawcy dla klienta biznesowego. 

3. Faktura wraz z rozliczeniem (bilingiem) będzie dostarczana do Zamawiającego  

drogą elektroniczną, na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl . 

4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z dostarczeniem faktur  

i rozliczeń (bilingów 

 

§ 9  

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację warunków niniejszej umowy oraz podpisania 

protokołów odbioru są:  

1) ze strony Wykonawcy:  ………………….. 

2) ze strony Zamawiającego:   

a) Pan Paweł Polit, dane kontaktowe  

- email: ppolit@wup-reszow.pl 

- tel. 517151333, 177432855 

mailto:wup@wup-rzeszow.pl
mailto:ppolit@wup-reszow.pl
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2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy i odbywa się poprzez 

pisemne zawiadomienie drugiej strony.  

 

§ 10  

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym   

w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa  

w § 2  lub § 4,  trwającej dłużej niż 5 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza się opóźnienia w zapłacie faktury trwającym dużej niż 30 dni.  

 

§ 11  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną,: 

1)  w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

wskazanego w  § 7 ust. 1; 

2) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2, niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi, w wysokości określonej w obowiązującym 

regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy; 

3) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia wskazanego w  § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zapłata kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 nie wyklucza dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia i wypłatę przez Zamawiającego 

wynagrodzenia w pomniejszonej wysokości. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 

w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się zwłoki w dokonywaniu płatności. 

 

§ 12  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, 

prawa telekomunikacyjnego oraz  kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku rozbieżności postanowień w danej sprawie, pierwszeństwo mają i są 

wiążące postanowienia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakiegokolwiek 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 13  

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

Wykonawca        Zamawiający 
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