Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa nr RZP…….../2017
zawarta w dniu …………………… 2017 roku w Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, NIP 839-10-05-507, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………...
a
…………………………………………………………….
zwanymi dalej „Wykonawcą”,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
(nr …………………………...) o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą
aparatów telefonicznych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM i kartami dostępu do
mobilnego internetu na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z
załącznikiem nr ……...do niniejszej umowy oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
telekomunikacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa będzie
obowiązywała od dnia 1 stycznia 2018 r. - rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych i
dostępu do internetu mobilnego nastąpi wraz z wygaśnięciem obowiązywania poszczególnych
umów z dotychczasowymi operatorami świadczącymi przedmiotowe usługi dla Miasta Słupska
oraz jego jednostek organizacyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktywne karty SIM i karty dostępu
do internetu mobilnego oraz fabrycznie nowe aparaty telefoniczne, minimum 2 dni przed datą
rozpoczęcia świadczenia poszczególnych usług.
3. Nowe aktywacje w trakcie trwania umowy realizowane będą w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do Zamawiającego.
4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. Wszystkie karty SIM wykorzystywane w taryfie głosowej będą mieć zapewniony dostęp do
transmisji danych w ilości:
- do 2 GB dla grupy III
- do 10 GB dla grupy II
- do 20 GB dla grupy I,
(po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z
Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma
prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego do 1 Mb/s w technologii
LTE (min. 60 GB). Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych
po przekroczeniu limitu transferu danych)
6. W przypadku kart wykorzystywanych do internetu mobilnego, dostęp do transmisji danych

będzie wynosił:
- od 20 GB dla internetu mobilnego – 5 szt. (po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik
może nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy
czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu
rozliczeniowego do 1 Mb/s w technologii LTE (min. 60 GB). Zamawiający nie zostanie obciążony
żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych)
- nielimitowany internet mobilny – 4 szt.
§ 3.
1. Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia określonego w § 4. wybrane przez
Zamawiającego aparaty telefoniczne wraz z aktywnymi kartami SIM, zgodnie z warunkami
niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty albo
uszkodzenia urządzeń do chwili ich przekazania osobom w poszczególnych jednostkach wymienionych w § 10. niniejszej umowy.
2. Wykonawca powiadomi e-mailem lub telefonicznie poszczególne osoby z danych jednostek o
gotowości do przekazania urządzeń.
3. Zamawiający wyznaczy datę i godzinę odbioru, nie później niż w terminie do dwóch dni
roboczych od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia są niezgodne ze złożonym
zamówieniem, Zamawiający odmówi wykonania czynności odbioru sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia części lub
całości urządzeń, wolnych od wad i zgodnych z cennikiem Wykonawcy.
5. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprzedaży i dostawy urządzeń, zostanie
potwierdzone każdorazowo Protokołem Odbioru, podpisanym przez osoby upoważnione w
poszczególnych jednostkach.
6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru aparaty telefoniczne stają się własnością
Zamawiającego.
§ 4.
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, w całym
okresie jej obowiązywania, nie przekroczy kwoty ……………………. zł brutto.
2. Płatności za realizację świadczenia usługi telekomunikacyjnej dokonywane będą w
miesięcznych okresach rozliczeniowych – dla każdej jednostki z osobna, od dnia rozpoczęcia
poszczególnych świadczeń tj. aktywacji usługi telekomunikacyjnej dla danej jednostki przez cały
okres jej obowiązywania i składać się będą z opłat abonamentowych, opłat za wykonane
połączenia, zrealizowany transfer danych oraz pozostałe usługi telekomunikacyjne, zgodnie z
cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy z dnia……………..
3. Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy
rozliczane będą zgodnie z cennikami operatora dla usług biznesowych. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć aktualny cennik wraz z umowami (aneksami) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości kwoty
określonej w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy.
5. Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny netto za poszczególne
rodzaje usług oraz sumaryczną cenę netto i brutto.
6. Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT – wystawionych z
osobna dla każdej jednostki, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie ………... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia przez Wykonawcę stawek abonamentu oraz
połączeń w przypadku zmian w cennikach ogólnodostępnych poniżej stawek z przetargu.
8. Faktury wystawione i dostarczone będą dla każdej jednostki z osobna - zgodnie z danymi
danego podmiotu zawartymi w załączniku ………….. do umowy.

§ 5.
1. Dostarczone aparaty telefoniczne winny być objęte gwarancją producenta. Wykonawca
obowiązany jest przekazać dokumenty wraz ze sprzętem z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający wymaga, aby każda naprawa urządzenia nie objęta gwarancją była poprzedzona
wstępną analizą kosztów ewentualnej naprawy. Realizacja naprawy zależna będzie od decyzji
Zamawiającego po zapoznaniu się ze wstępną analizą kosztów.
3. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach aparatów telefonicznych nastąpi poprzez
pocztę elektroniczną.
4. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia transport uszkodzonego i
naprawianego urządzenia „do” i „z” siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko
Wykonawcy.
5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest w przypadku naprawy gwarancyjnej
udostępnić Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy telefon zastępczy w terminie 2 dni od
chwili przekazania wadliwego urządzenia Wykonawcy.
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. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii i usterek przyjmowane będą przez Wykonawcę
całodobowo (BOK czynny 24h/7 dni w tygodniu) pod numerem telefonu ………………… oraz pocztą
elektroniczną pod adresem …………………………………..
1) Każde zgłoszenie przez Zamawiającego awarii lub usterki będzie przez Wykonawcę
rejestrowane i bezzwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną na adresy e-mail
Zamawiającego: .......................................................
2) Każda zmiana statusu zgłoszenia musi być przesyłana przez Wykonawcę na adres y email:.........................................
3) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 1 godzinę. Jest on
rozumiany jako czas, od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, do
telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia rozpoczęcia
analizy zgłoszenia przez służby techniczne Wykonawcy.
9. Maksymalny czas naprawy urządzenia wynosi do 30 dni kalendarzowych. Po upływie tego
terminu Wykonawca wymieni uszkodzone urządzenie na fabrycznie nowe.
10. O każdej zmianie danych kontaktowych Strony zobowiązane są powiadomić osoby wskazane
ze strony Wykonawcy oraz ze strony Zamawiającego.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedochowanie terminów
przewidzianych w umowie w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli oferowane i dostarczone modele telefonów komórkowych nie spełniają wymagań
technicznych to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień, do czasu, kiedy Zamawiający
otrzyma modele spełniające te wymagania.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 7
dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający może dochodzić kar umownych z różnych tytułów oraz odszkodowania
przekraczające zastrzeżone kary umowne.

§ 7.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
będących przedmiotem niniejszej umowy od momentu skutecznego wygaśnięcia lub
wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
poszczególnych jednostkach. Przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji
do nowego operatora może występować od godziny 00:00 do godziny 04:00 w nocy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany,
okoliczności powodujące, 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 daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia
odstąpienia od umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie będzie realizował przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy,
2) Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tego samego tytułu, o której mowa
w § 6 ust. 2,
3) Wykonawca nie będzie rzetelnie i terminowo wypełniał zobowiązań wynikających z warunków
umowy.
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust.4 może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
informacji o podstawie odstąpienia.
§ 8.
1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, zostało
spowodowane zdarzeniem niezależnym od obu stron i powstało z przyczyn o obiektywnym
charakterze takich jak: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca itp. będących poza
kontrolą stron oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i
jego skutków, które wpłynęły na zdolność stron do wykonywania umowy oraz gdy niemożliwe
było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków finansowych u Wykonawcy, niedotrzymanie
zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania
umowy wydawanych przez 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 których mowa powyżej mają być dokonane pisemnie lub w inny dostępny
sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej, do powiadomienia należy dołączyć
dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
4. Ustęp 1 nie ma zastosowania 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.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności, chyba że niniejsza umowa wyraźnie stanowi inaczej.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie zgodnie z zapisami art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.
§ 10.
1. Do rozpoczęcia świadczenia poszczególnych usług zgodnie z przedmiotem umowy niezbędne
jest podpisanie protokołów odbioru, przez przedstawicieli obu stron, bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca wyznaczy Opiekuna, z którym upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą
konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy. Opiekunem,

wyznaczonym z ramienia Wykonawcy będzie …………………….., tel. kom. ………………… tel.
stacjonarny ………………… e-mail: ………………………
3. Zmiana osoby do współpracy ze strony Zamawiającego wymaga poinformowania w trybie
zawiadomienia pisemnego, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że opiekun w okresie umowy zatrudniony będzie na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż raz na kwartał, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że Opiekun w
okresie realizacji umowy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
7. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –
za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ.
8. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Opiekunami są:
………………………………………………………………………..
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
1) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia
usług telekomunikacyjnych,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej,
4) wad i usterek aparatów telefonicznych.
2. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku niniejszej umowy będzie prowadzone na zasadach
i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego
2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.
§ 12.
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony
zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze
sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i
ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi.
3. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

