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UMOWA 

Nr CSIOZ/…. /2016 

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (kod 

00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Abonentem”, reprezentowanym przez …… 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Operatorem”, reprezentowanym przez: … - … 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.221.103.2016 została zawarta umowa zwana dalej „Umową” 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

telekomunikacyjnych, zwanych dalej łącznie „Usługami” wraz z dostawą kart SIM do połączeń głosowych  

i transmisji danych, kart SIM do transmisji danych (do modemów), na zasadach określonych w Umowie oraz 

w załącznikach do Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się ponosić opłaty za Usługi.  

2. Przedmiot Umowy, obejmuje w szczególności: 

1) przeniesienie do sieci Operatora 58 sztuk (połączenia głosowe), 4 sztuki (modemy) przydzielonych 

Zamawiającemu numerów MSISDN wymienionych w odrębnym wykazie; 

2) w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność wymianę starych kart SIM na nowe, dostosowane do 

posiadanych przez Zamawiającego telefonów do połączeń głosowych i transmisji danych bez 

konieczności zmiany przydzielonego Zamawiającemu numeru (karty do telefonu) w maksymalnej ilości 

58 sztuk zwanych dalej: „Telefonicznymi kartami SIM”; 

3) możliwość zwiększenia puli numerów do połączeń głosowych i transmisji danych o 28 nowych 

MSISDN w trakcie trwania Umowy. 

4)  w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność wymianę starych kart SIM na nowe do transmisji danych 

(modemy) bez konieczności zmiany przydzielonego Zamawiającemu numeru (karty do modemu)  

w maksymalnej ilości 4 sztuk zwanych dalej: „Modemowymi kartami SIM”; 

5) możliwość zwiększenia puli numerów do transmisji danych (modemy) o 6 nowych numerów MSISDN 

w trakcie trwania Umowy. 

6) świadczenie usług telefonii komórkowej; 

7) świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet; 

3.  Wykonanie Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w ramach odpowiedniego Planu Finansowego Wydatków Bieżących Centrum. 

§ 2. 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami wskazanymi przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014, poz. 243 
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z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 

korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z 2010 Nr 249, poz. 1670). 

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie 

Umowy zostanie określony w przedstawionym przez Wykonawcę Regulaminie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 4 „Regulamin świadczenia usług” do Umowy, wydanym 

na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu świadczenia usług. W razie niedających się usunąć sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami Umowy i postanowieniami Regulaminu świadczenia usług, stosuje się postanowienia 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania przedmiotu Umowy począwszy od dnia 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, 7 będą świadczone od dnia 

20 września 2016 r. 

4. Strony, w terminie 15 dni od dnia uruchomienia usług o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, 7 sporządzą 

protokół odbioru, stanowiący Załącznik nr 3 „Protokół odbioru” potwierdzający uruchomienie ww. usług. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i zaplecze techniczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania Usług objętych Umową. 

§ 3. 

Termin obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu 

do mobilnego Internetu rozpoczynają się od dnia 2016-09-20 do dnia 2017-11-19 lub do wyczerpania 

środków w łącznej kwocie określonej w § 6 ust. 1, wynikającej z oferty, w zależności od tego co nastąpi 

wcześniej. 

2. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, bez względu na termin ich zamówienia, zostaje 

rozwiązana w jednym terminie tj. 2017-11-19 od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi telefonii komórkowej 

oraz dostępu do mobilnego Internetu. 

§ 4. 

Dostawa kart SIM objętych zamówieniem opcjonalnym 

1. W terminie obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu 

dodatkowych kart SIM w ilości nie przekraczającej: 

1) 28 Telefonicznych kart SIM; 

2) 6 Modemowych kart SIM.  

2. Możliwość, o której mowa w ust. 1 jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w przypadku nie skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego.  

3. Realizacja zamówienia dodatkowego (zamówienia opcjonalnego) odbywać się będzie za pomocą zgłoszenia  

e-mail zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w § 9 ust. 1. 

§ 5. 

Świadczenie Usług 

Usługi będą świadczone przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.  
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§ 6. 

Zasady rozliczeń oraz Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie, które może otrzymać Wykonawca za prawidłowe wykonanie Umowy nie może 

przekroczyć łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT, w tym: 

1) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust 2 pkt. 1, 6, 7 w ramach zamówienia 

podstawowego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT, 

2) wynagrodzenie za świadczenie Usług o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 w ramach zamówienia 

opcjonalnego w wysokości nie przekraczającej łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT, 

3) wynagrodzenie za inne opłaty zgodne z Cennikiem Wykonawcy dla klienta biznesowego, w ramach usług 

z których korzystał Zamawiający ponad opłaty abonamentowe w wysokości nie przekraczającej łącznie 

… zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT.  

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za świadczenie Usług będzie rozliczane w miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne abonamentowe wynagrodzenie za: 

1) świadczenie usług telefonii komórkowej za każdą aktywną Telefoniczną kartę SIM w ramach 

zamówienia podstawowego w wysokości … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT, 

2) świadczenie usług telefonii komórkowej za każdą aktywną Telefoniczną kartę SIM w ramach 

zamówienia opcjonalnego w wysokości … zł (słownie złotych: …), w tym VAT, 

3) świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet za każdą aktywną Modemową kartę SIM do 

transmisji danych w ramach zamówienia podstawowego w wysokości … zł (słownie złotych: …) brutto, 

w tym VAT, 

4) świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet za każdą aktywną Modemową kartę SIM do 

transmisji danych w ramach zamówienia opcjonalnego w wysokości … zł (słownie złotych: …) brutto, w 

tym VAT. 

4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy 

i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją Umowy z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych opłat i podatków. 

5. Wynagrodzenie za świadczenie Usług płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury za dany okres rozliczeniowy (w postaci papierowej lub elektronicznej, na adres wskazany w § 9 ust. 

2 pkt 1), uwzględniającej podział na poszczególne usługi oraz po udostępnieniu zbiorczych plików z danymi 

szczegółowymi połączeń, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w  ramach aplikacji 

zarządzającej Usługami, w sposób umożliwiający ich pobranie przez Zamawiającego, lub przesłania tych 

plików na adres e- mail Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu 

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7. 

Odpowiedzialność, Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 
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2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych, 

w przypadku gdy kary umowne nie kompensują całej szkody. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy, bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków 

budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków 

w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie 

za zrealizowaną część Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy do 

dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy w całości albo w części ze skutkiem natychmiastowym 

w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, po uprzednim wezwaniu do należytego 

wykonania Umowy z wyznaczeniem odpowiedniego, nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu. 

4. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą 

należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, 

którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy. 

5. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 

§ 9. 

Komunikacja stron 

1. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w zakresie realizacji Umowy oraz upoważnionymi do podpisania 

Protokołu Odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego: Pan/i …, tel. …, e-mail: …, 

2) ze strony Wykonawcy: Pan/i …, tel. …, e-mail: … . 

2. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … …………… 

3. Zmiana osób lub danych wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy.  

W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują pocztą elektroniczną. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
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dla  siedziby Zmawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie 

wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach 

Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej 

postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie 

optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym 

okolicznościom. 

6. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla  Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 4 – Regulamin świadczenia usług; 

Załącznik nr 5 – Dokumentacja potwierdzająca reprezentację Wykonawcy. 

 

 

……………………………… ……………………………… 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
(Data i podpis) (Data i podpis) 


