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załącznik nr 3 do SWZ 

ES-NR-IV.ZP.U.272.86.2021.LB 

 

       Umowa nr …………………………………………..  

 

zawarta w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie 

uchwały nr 1672/265/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2021 r.  

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych  

z realizacją projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, 

działają: 

1)  Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  
 
2)  Pan Dawid Kalkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  
 

a 

 

………………………………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………., z siedzibą w 

…………………………………… , zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 

………………………………………………………. 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.).  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pakietowej transmisji danych, w tym dostarczenie kart SIM oraz 

routerów mobilnych wifi, za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE (Internet  LTE) 

zapewniających w ramach abonamentu bezprzewodowy dostęp do Internetu z minimum 50 GB pakietem 

danych z maksymalną dostępną w miejscu użytkowania technologią (LTE, HSDPA, 3G, EDGE). 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone będą na podstawie regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przedstawionego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

3. Świadczenie usług o których mowa w ust. 1 dokonywana będzie za pomocą: 

1) 349 -  kart SIM zapewniających bezprzewodowy dostęp do Internetu; 

2) 349 – mobilnych routerów wifi. 

4. Strony niniejszym uzgadniają, iż usługi niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia a dostępne w 

ogólnodostępnej ofercie Wykonawcy (m.in. połączenia głosowe, sms/mms, poczta głosowa, roaming, 

połączenia międzynarodowe, itp.), mogące powodować dodatkowe opłaty lub zwiększenie kosztów 

miesięcznego abonamentu, zostaną zablokowane.  

5. Wykonawca dostarczy karty SIM oraz routery mobilne wifi w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

6. Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od dnia 

następującego po dniu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu potwierdzającego prawidłową 

realizację dostawy i odbioru kart SIM oraz mobilnych routerów wifi, o którym mowa w § 5 ust 4. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM oraz routerów wifi do odbiorców wykazanych  

w Załączniku nr 2 do umowy. Dane osób wskazanych przez odbiorców do kontaktu, niezbędne do dostarczenia 

kart SIM oraz routerów wifi zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

§ 2. 

1. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do współpracy w ramach realizacji umowy oraz innych 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 

stanowi to upoważnienia do zmiany warunków umowy. Zmiana osób wskazanych poniżej nie stanowi zmiany 

umowy, a wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego jest: …………….., e-mail: ..................@mazovia.pl    

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: ………………………….. e-mail: ......................................  

4. Strony ustalają, że za dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy, uważa się dni od poniedziałku do piątku,  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Zamawiający informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego funkcjonuje w oparciu  

o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania 

Jakością, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO/IEC 27001:2017-06 – 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami 

Antykorupcyjnymi, PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności. 

6. Przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności 

w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę 

środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji,  

w szczególności należy zachować szczególną dbałość o środowisko naturalne. 

 

§ 3. 

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez: 

1) Każdego z Partnerów oddzielnie. Potwierdzenie odbioru przez Partnera wymaga łącznego poświadczenia 

przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) i Partnera. 

2) Zamawiającego w części dotyczącej Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego 

wymaga poświadczenia przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) i osób upoważnionych do 

podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją projektu 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, określonych  

w uchwale nr 1672/265/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2021 r. 

2. Obiór przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez osoby o których mowa w ust. 1 oraz Wykonawcę.  

3. Protokół odbioru sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, 

Partnera i Zamawiającego.  

4. Do czasu podpisania protokołu odbioru, za dostarczony do Partnera/Zamawiającego przedmiot umowy 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu miejsca odbioru, o którym 

mowa w ust 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone 

stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub  

w przypadku wysłania listem poleconym, 16-go dnia od daty nadania pisma, i nie stanowi zmiany umowy. 

6. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany  

w załączniku nr 2 do umowy uznaje się za doręczone. 

 

mailto:..................@mazovia.pl
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§ 4. 

1. Zamawiający lub Partner może odmówić odbioru całości lub części przedmiotu umowy z powodu wad 

(przedmiot umowy posiadający wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, gdy przedmiot zamówienia 

został wydany w stanie niekompletnym, nie posiada użyteczności zgodnej z przeznaczeniem) lub niezgodności 

z umową (przedmiot umowy nie jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy). 

2. O stwierdzonych wadach lub niezgodnościach, Partner/Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową, 

na adres określony w § 2 ust. 3, który zobowiązany będzie do ich usunięcia, uzupełnienia lub wymiany 

przedmiotu umowy na wolny od wad lub niezgodności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 

informacji o wadach. 

 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone na kwotę brutto (z VAT) w 

wysokości ……………..………………….. zł (słownie: …………………………….……………………. złotych i 

……………………groszy), w tym VAT w wysokości ………….. zł (słownie: ……………………………………… 

złotych i ……………………….. groszy) – dla realizacji zamówienia określonego w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia; 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zaspokaja wszystkie jego należności wobec Zamawiającego  

z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT 

będzie zawierała następujące dane: 

1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-24-53-940. 

2) Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa. 

3) numeru niniejszej umowy. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu potwierdzającego 

prawidłową realizację dostawy. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

5. Wykonawca wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4, przedstawi Zamawiającemu wszystkie protokoły 

odbioru Partnerów, u których nastąpił odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający wraz z zapłatą za odebrany 

przedmiot umowy, dokona również zapłaty za abonament obejmujący okres 12 miesięcy liczony od dnia 

aktywacji usługi. 

6. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku 

prowadzącego jego rachunek. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.  

2. Początek okresu gwarancji ustala się na dzień bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego 

protokołami odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1. 

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na swój koszt serwisu 

gwarancyjnego, obejmującego również dojazd i transport, polegającego na usunięciu wad, na warunkach 

opisanych w niniejszej umowie. 

4. Zgłoszenia o awariach kierowane będą do Wykonawcy przez osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony 

Zamawiającego w ramach realizacji umowy. 
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5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4, kierowane będą drogą e-mailową w dni robocze. Zgłoszenia otrzymane po 

godzinie 16:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 rano następnego dnia roboczego. 

6. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy, w przypadku usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym – 

maksymalnie w następnym dniu roboczym. Strony ustalają termin na zakończenie naprawy – do 3 dni 

roboczych od dnia dokonania zawiadomienia przez Zamawiającego o usterce/usterkach. 

7. Zamawiającemu/Partnerowi przysługują – na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym – wszelkie 

uprawnienia z tytułu rękojmi odnośnie dostarczonego przedmiotu umowy. 

8. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołami odbioru, 

o których mowa w § 3 ust. 1. 

9. Przekazanie wadliwego przedmiotu umowy i jego odbiór po naprawie lub wymianie na wolny od wad nastąpi  

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

10. Zamawiający/ Partner może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

11. Strony niniejszej umowy ustalają, że Partner będzie wykonywać w imieniu Zamawiającego wszelkie czynności 

związane z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji, o której mowa w ust. 1 i rękojmi za wady w części 

zamówienia dotyczącej Partnera. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

powtarzających się wad lub niezgodności stanowiących przeszkodę w świadczeniu usług, o których mowa  

w § 1 oraz niedotrzymywania terminów usuwania awarii. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 5. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy w części 

dotyczącej tego Partnera lub Zamawiającego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady lub 

niezgodności przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskazanych w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest 

do nałożenia Wykonawcy kary umownej w wysokości do 20% wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

również do zwrotu abonamentu za niewykorzystany okres. Powyższe działania Zamawiającego poprzedzone 

zostaną złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę. 

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową 

(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych oraz za niewykorzystany abonament. 

6. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji. 

7. Suma kar określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć wysokości całkowitego wynagrodzenia 

brutto z tytułu realizacji przedmiotu określonego w § 5 ust. 1. 

8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,  

o których mowa w ust. 1-3, na ogólnych zasadach, jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż należne kary 

umowne. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności 

zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 
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§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony  

w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego/Partnera w związku z realizacją 

niniejszej umowy z wyjątkiem:  

1) informacji publicznie dostępnych; 

2) informacji z innych źródeł, w których posiadanie Wykonawca wszedł bez naruszenia prawa; 

3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie  

do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie informacji, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest  

do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania 

udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. 

4. Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do wykonawcy będącego osobą 

prawną lub osobą fizyczną w tym prowadzącą działalność gospodarczą stanowi odpowiednio załącznik nr 3  

lub załącznik nr 4. 

 

§ 10. 

1. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz innych właściwych dla realizacji przedmiotu umowy obowiązujących aktów prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść niniejszej umowy jest informacją publiczną, która podlega 

udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji 

publicznej, (Dz. U z 2019, poz. 1429 z późn. zm.), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, zmianie nazwy firmy oraz zmianie siedziby firmy. 

4. Wszelkie zmiany postanowień umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy sądem miejscowo właściwym dla 

jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak za 

własne działania i zaniechania.  

7. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

2) Wykaz adresów dostaw, w ramach realizacji umowy dla poszczególnych Partnerów i szkół – załącznik nr 2; 

3) Klauzula informacyjna dla osoby prawnej – załącznik nr 3; 

4) Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej – załącznik nr 4; 

5) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – załącznik nr 5. 

8. Umowa zawarto poprzez wymianę dokumentów podpisanych elektronicznie przez obie strony. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej w formie elektronicznej przez ostatnią ze stron.  

  
§ 11.  
 
Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

 

  

………………………………………………………..                         ………………………………………………………. 

Zamawiający      Wykonawca 

 


