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 Załącznik nr  5     – WARUNKI UMOWNE  
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego 
wraz z sukcesywną dostawą fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów do 
sieci operatora, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej umowy. 
Zastosowanie ma też Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych Wykonawcy (stanowiący załącznik nr 4  do 
umowy) w zakresie niesprzecznym z  niniejsza umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia 
działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze 
zm.) 

3. Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  rozszerzenia zakresu 
zamo wienia przy zastosowaniu prawa opcji, o kto rym mowa w art. 
441 ust. 1 ustawy Prawo zamo wien  publicznych,  tj. zwiększenia w 
okresie realizacji umowy ilos ci zamawianego przedmiotu zamo wienia  
1) 30 kolejnych numerów (kart SIM) bez telefonów (aparatów) 
2) 30 kolejnych telefonów (aparatów) bez kart SIM, z zastrzeżeniem, że limit będzie wynosił 

30 (trzydzieści) sztuk aparatów z modeli opisanych w załączniku nr 3  par. 3 ust.3 pkt 6.  
lub innych o analogicznych parametrach i cenie oraz 3 (trzy) sztuki modeli opisanych w 
załączniku nr 3  par. 3 ust.3 pkt.  1-5 lub innych o analogicznych parametrach i cenie. 

3) kolejnych kart SIM z telefonami, z zastrzeżeniem, że limit będzie wynosił 30 (trzydzieści) 
sztuk   

4) Kolejnych kart M2M, z zastrzeżeniem, że ich limit będzie wynosił 3 (trzy) sztuki 
 
-  w cenie z    Formularza Oferty w cenach abonamentu i cenach aparatów określonych w 

ofercie na świadczenie usług lub  korzystniejszych dla Zamawiającego. Na  
warunkach  okres lonych w niniejszej umowie.  
4. Skorzystanie  z  prawa   opcji nastąpi    poprzez złożenie   przez 
Zamawiającego   Wykonawcy          stosownego   pisemnego   
oświadczenia    o  zakresie  rozszerzenia   usługi. Terminy   do         
dostarczenia   aparatów/urządzeń      obowiązują jak   w przypadku  
umowy  podstawowej   
 
5.Wykonawca zobowiąz e się w takim przypadku umoz liwic  
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Zamawiającemu zakup dodatkowych ilos ci przedmiotu zamo wienia 
na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamo wieniem 
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z 
kto rego moz e, ale nie musi skorzystac  w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji Wykonawcy nie przysługują z adne roszczenia z tego tytułu. W 
przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie 
umowy odrębnej nie będą wymagane.  

§ 2 Cena 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania nie 
przekroczy kwoty ……………………..  zł brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………
…………...………………………....PLN), w tym : kwota netto w wysokości                     
zł, plus podatek VAT,  zgodnie z formularzem oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że cena netto abonamentu miesięcznego oraz 
ceny aparatów telefonicznych nie ulegnie zmianie na czas zawartej 
umowy i wynosi :  
 abonament telefoniczny  -zł  

3. Płatności za abonament dokonywane będą z góry ………… według stawki abonamentu  
określonego  w załączniku nr 1 do umowy, a płatności za usługi zrealizowane w ramach 
niniejszej umowy  z dołu, na podstawie miesięcznych faktur VAT, wystawionych przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i zrealizowanych w danym miesiącu zamówień 
Zamawiającego, zgodnie z cenami zawartymi w ………. Za aparaty telefoniczne i w……. za 
karty SIM. Termin płatności powinien być nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia 
faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu 
fakturę nie później niż na 3 dni przed upływem terminu płatności. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w wersji 
elektronicznej na adres: …………. 

5. Okres rozliczeniowy będzie miesięczny, z wyjątkiem miesiąca, w 
którym usługa zacznie być realizowana -  jeżeli dotyczy  Faktura za ten 
miesiąc zostanie wystawiona za okres proporcjonalny do czasu 
realizowanej usługi. 

6. Rejestracja ruchu telefonicznego prowadzona przez Wykonawcę 
będzie podstawą wzajemnych rozliczeń (dane zarejestrowane w 
systemie bilingowym Wykonawcy.) 
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§ 3 Terminy 

 

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, z 

zachowaniem terminów pośrednich, wynikających  z załącznika  nr 3 do umowy lub do czasu 

wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w §2 ust 1. 

2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług telefonii komórkowej w dniu podpisania umowy 

lub złożenia zamówienia . 

3. Wykonawca dostarczać będzie  zamawiane telefony wg aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego  w terminie  do  5 dni roboczych od dnia wysłania przez zamawiającego 

zapotrzebowania (w przypadku obecnego Operatora)  Zamówienia składane będą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:……………………. 

4. Wszystkie dostarczone w trakcie trwania umowy karty SIM aktywowane będą w terminie do 

2 dni od czasu ich dostarczenia do Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości świadczenia przedmiotowej usługi w 

związku z zakończeniem obowiązywania dotychczasowych umów z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 

umowy. 

6. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów 

przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego 

 
§ 4 Zobowiązania stron 

1. Wykonawca w terminie 3  dni od dnia zawarcia umowy do dnia 
wskazanego w § 3 ust.  2 umowy zobowiązany jest do przeniesienia 
do własnej sieci aktualnie posiadanych przez Zamawiającego 
numerów telefonów, na własny koszt. Strony ustalają brak opłat za 
uzyskanie dostępu do sieci lub innych opłat związanych z 
uruchomieniem usługi, wszelkie opłaty z tym związane pozostają 
skalkulowane  w wynagrodzeniu Wykonawcy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do 
dostarczenia aktualnej listy numerów oraz przekazania 
pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszystkich czynności 
formalno- prawnych związanych z przeniesieniem numerów od 
poprzednich operatorów (w szczególności do wypowiedzenia 
dotychczasowych umów z operatorami z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika do obsługi 
Zamawiającego odpowiedzialnego za: 

1) bezpośredni kontakt z Zamawiającym oraz wdrażanie rozwiązań 
mających na celu  usprawnienie i ułatwienie procesów 
komunikacyjnych i informatycznych, 
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2) rozwiązywanie problemów oraz natychmiastową pomoc. 
4.     W ramach abonamentu będących przedmiotem zamówienia 

Wykonawca    zapewni: 
1) połączenia telefoniczne lokalne, strefowe i międzystrefowe, 
2) połączenia telefoniczne do sieci mobilnych krajowych i 

zagranicznych, połączenia krajowe; nie obejmują połączeń na 
numery skrócone, specjalne, jak również na numery o 
podwyższonej opłacie - tzw. numery „premium rate, numery 
płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne, 
a koszty związane z tymi usługami ponoszone będą zgodnie z 
cennikiem Wykonawcy 

3) połączenia telefoniczne do sieci stacjonarnych zagranicznych, 
4) realizację bezpłatnych połączeń pomiędzy wszystkimi numerami 

wewnętrznymi objętymi niniejszym zamówieniem, 
5) realizację połączeń z numerami alarmowymi, skróconymi i 

infoliniami 
6) Wysyłanie i odbieranie SMS, MMS, 
7) Wykonywanie i przyjmowanie połączeń, 
8) Dostęp do Internetu (GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, LTE), 
9) Zawieszenie połączeń, 
10) Połączenia oczekujące, 
11) Prezentacja nr abonenta dzwoniącego, 
12) Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia w 

połączeniach krajowych, 
13) Identyfikację numeru rozmów (CLIP), z wyjątkiem numeru 

zastrzeżonego, 
14) Usługi roamingowe i usługi międzynarodowe na wniosek 

Zamawiającego  
15) Korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” w 

połączeniach krajowych, 
16) Wystawienie duplikatu karty SIM, 
17) Aktywną blokadę SMS, MMS i połączeń typu PREMIUM, 
18) Transmisja danych poza terenem RP ma być wyłączona na 

poziomie operatora. 
19) Obsługę kart M2M 

5. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej na 
obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z 
publikowanymi mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym 



PN 03/21 -  przetarg  nieograniczony  na świadczenie usług telefonii  
komórkowej   
 

 
 

5 
 

ciągłą realizację transmisji głosu    i danych w każdych warunkach na 
terenie RP. Usługa musi być dostępna bez względu na porę dnia, a 
zaoferowany poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania 
sesji łączności głosowej oraz transmisji danych. 

6. Dostarczone aktywne karty SIM muszą być zabezpieczone przed 
uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN.  

7. Wykonawca dostarczy, wraz z kartami SIM oraz urządzeniami, drogą 
elektroniczną bądź na nośniku plik w formacie Exel, w którym do 
poszczególnych numerów telefonicznych przypisze numery kart SIM, 
PIN, PUK. 

8. Karty SIM i urządzenia muszą być dostarczone do siedziby 
Zamawiającego przy ul. Koszarowej 5 Wrocław do budynku J do 
Działu Logistyki i Administracji w opakowaniach uniemożliwiających 
ich uszkodzenie. 

9. Wykonawca zapewni usługę e-biling (elektroniczna kontrola 
rzeczywistych kosztów na podstawie złożonej oferty i cennika) 
oddzielnie dla każdego numeru. 

 
§ 5 Przedstawiciele stron 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi w realizacji 
umowy oraz kontaktów z Wykonawcą są 

2. …………………………………………………..,tel.                     , e-mail:.  
3. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi w realizacji umowy 

oraz kontaktów z Zamawiającym są 
…………………………………………………, tel                      , e-mail:  

 
 
 
 

§ 6 Odpowiedzialność 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych 
przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę lub osoby działającej w jego 
imieniu. 

 
§ 7 Gwarancja 

1. Do każdego dostarczonego urządzenia (telefonu komórkowego) 
Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na 
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urządzenia wynosi: na telefony  ( urządzenia i  baterie     -
……………miesiące,  Modemu - Okres gwarancji liczy się od dnia 
przekazania urządzeń Zamawiającemu. 

2. Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez sms  na numer: tel. 
………………………………………..   , 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór 
uszkodzonego lub wadliwego urządzenia i dowóz naprawionego lub 
wymienionego na nowy. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego 
urządzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia, inny egzemplarz sprzętu o 
parametrach nie gorszych niż podane w umowie. 

5. Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowy, wolny od wad, po 
trzech naprawach tego samego urządzenia. 

6. Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego urządzenia (odebranie do 
naprawy): 48 godzin od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500. 

7. Maksymalny czas naprawy sprzętu – 14 dni kalendarzowych. Po 
upływie tego terminu Wykonawca wymieni na własny koszt wadliwe 
urządzenie na fabrycznie nowy. 

8. Na czas naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu urządzenia zastępcze; ich dostawa i 
odbiór nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 Kary umowne 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy strony opierają na zasadzie kar umownych, 
płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

1) za  zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy - karę w wysokości 200,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

2) za przerwę w świadczeniu usług telefonii komórkowej - karę 
w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 
za każdy nr abonencki, 

3) za przerwę w świadczeniu usług transmisji danych - karę w 
wysokości 10,00 zł za każdą nieudaną próbę transmisji 
potwierdzoną wydrukiem z błędem komunikacji, 

4) za zwłokę  w usunięciu awarii - kara w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 umowy, 
liczonej za każdy dzień zwłoki od momentu zgłoszenia, 
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zgodnie z § 7 ust. 2 umowy 
5) za zwłokę w dostawie urządzeń w terminie określonym w § 3 

ust. 3 - 4 umowy - karę w wysokości 5,00 zł za każde 
niedostarczone urządzenie (karty SIM, telefony), 

6) za rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - 10 % wartości wynagrodzenia 
umownego określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

7) w przypadku nierozpoczęcia świadczenia usług w terminach 
określonych w § 3 ust. 2 Zamawiający ma prawo rozwiązać 
umowę. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od 
umowy mają zastosowanie postanowienia par.8 1.2), 

 
2. Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania 

usług telekomunikacyjnych rozstrzygane będą zgodnie z art. 105 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze 
zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych 
(Dz. U.  poz. 284). 

3. Naliczanie kar nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej. 
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą 
prowadzone na zasadach i warunkach określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 
2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 
284). 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kar umownych na 
piśmie poprzez wystawienie noty obciążeniowej. Wykonawca w 
terminie do 7 dni od dania doręczenia noty obciążeniowej ma prawo 
ustosunkować się do okoliczności wskazanych przez Zamawiającego. 
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 
Umowy. 

5. Zamawiający  nie będzie naliczał  kar umownych w  sytuacji, w 
których niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług 
wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak 
przykładowo: siła wyższa, czy bezprawne działania osób trzecich). 

6. Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w 
danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za 
dany miesiąc 

7. Całkowita suma kar umownych naliczonych  Wykonawcy  na 
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podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego 
wynagrodzenia. 

 
§ 9 Zmiany do umowy 

 
1. Zamawiający  przewiduje możliwość   zmiany postanowień  zawartej   umowy w przypadku: 

1) zaprzestania produkcji przez producenta i wprowadzenia asortymentu zamiennego, w cenie nie 

wyższej niż zaoferowana w przetargu i pod warunkiem przesłania do Zamawiającego dokumentu, 

potwierdzającego wprowadzenie do obrotu nowego asortymentu oraz przesłania próbek nowego 

asortymentu w celu potwierdzenia, że nowy asortyment spełnia wymagania Zamawiającego; 

2) zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, zaoferuje ceny zakupu przedmiotów zamówienia, korzystniejsze niż zaoferował w ofercie, 

która została wybrana jako najkorzystniejsza; 

3) zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego 

przedmiotem umowy; 

4)zmiany numerów katalogowych; 

5) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów: 

6) zmiany sposobu konfekcjonowania produktu; 

7) zmiany liczby opakowań (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego 

asortymentu między poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy, przy czym wartość przedmiotu 

umowy nie może ulec zmianie); 

8) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy przy zachowaniu wartości umowy. 

9) Waloryzacja: 
1. Cena jednostkowa usługi pozostaje niezmienna przez 24 miesięcy. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w 
sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: 
1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana 
stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu 
umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości 
stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi 
wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększeni kosztów realizacji umowy, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów 
i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia 
wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji 
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie 
zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie 
bez zmian. Wynagrodzenie brutto wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany 
przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług 
(VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym 
zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 
2) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że 
zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją 
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umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać 
rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego 
wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji umowy. zamawiający w terminie 10 dni od złożenia 
wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji 
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony 
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. 
3) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez 
wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca 
ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym 
musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 
między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 
10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie 
podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost 
kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Stron przystępują do 
negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. 
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W takim przypadku 
Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w 
którym musi wykazać 
rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na 
zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 
między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 
10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie 
podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost 
kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Stron przystępują do 
negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto 
Jeżeli taki zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 
 

2.Zmiana umowy z naruszeniem pkt. 1 jest nieważna. 
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
 

§ 10 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia, w każdym czasie w przypadkach: 
1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
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Wykonawcę, pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego, 
2) utraty przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 
2. W razie zaistnienia 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 
tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 
§ 11 Inne postanowienia 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody organu założycielskiego 
Zamawiającego i podmiotu tworzącego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2460 ze zm.) 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia 
Stron, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
 1)  Formularz oferty - załącznik nr 1, 
 2)  Wykaz numerów telefonów - załącznik nr 2, 
3)  Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 
4)  Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych -

załącznik nr 4 
 
       
       ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA                                                                       
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