
 1 

 

wzór – uwzględniający zmiany z dn. 11.08.2011 r.     zał. nr 6 

 

UMOWA NR …………. 
zawarta ……………………………. pomiędzy 

 

 

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12 – Liderem konsorcjum 

Regon: 000001620    NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora PG  

przez mgr. inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

działającą w imieniu własnym i na rzecz Akademii Muzycznej – Uczestnika konsorcjum, 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

……………………………………………………………………..  
z siedzibą  …………………………………………………………….., . 

adres: ……………………………………………………………………… 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………  

oznaczenie sądu rejonowego: ……………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………. 

* w przypadku spółek Prawa Handlowego zostaną wpisane dane określone w art. 127 §5 lub art. 206 

§1 lub art. 374 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

…………………………………., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na 

wyłonienie wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

     Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: 

a. usług telefonii komórkowej, 

b. usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GPRS/EDGE/HSDPA, 

oraz 

c. dostawy fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z akcesoriami wraz z transportem, 

d. dostawy fabrycznie nowych modemów łączności GPRS/EDGE/HSDPA wraz z transportem, 

e. usług gwarancyjnych i serwisowych dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń mobilnych, 

z opcją zakupu 100% podanych w SIWZ liczby usług i dostaw w okresie trwania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia 

konieczności zwiększenia zakresu zamówienia, spowodowanej niemożliwością określenia 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, 

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

64210000-1 – Usługi telefoniczne i przesyłu danych 

64212000-5 – Usługi telefonii komórkowej 

32250000-0 – Telefony komórkowe 

32260000-3 – Urządzenia do przesyłu danych 

32252000-4 – Telefony GSM 
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A. Zamówienie podstawowe obejmujące świadczenia dla Politechniki Gdańskiej (PG) 

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje: 

A2.1. Aktywacje głosowe istniejące - konieczność zachowania dotychczasowego numeru: 

- 255 szt. w tym:  

252 w sieci T-Mobile, 

3 w sieci PLUS GSM. 

A2.2 Aktywacje głosowe nowe: - 19. 

A2.3. Modemy transmisji danych: 44 szt. 

A2.4 Harmonogram  dostawy urządzeń i terminy uruchamiania usług - załącznik  nr 8 do SIWZ. 

A2.5 Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie wykonanych ok. 792 048  min 

połączeń, w tym: 

- połączenia w ramach "sieci firmowej"  - 204 640 min, 

- połączenia do krajowych sieci stacjonarnych – 64 888 min, 

- połączenia do sieci T-Mobile  - 170 456 min, 

- połączenia do sieci ORANGE  - 167 832 min, 

- połączenia do sieci PLAY  - 33 448 min, 

- połączenia do sieci PLUS  - 139 592 min, 

- połączenia międzynarodowe (UE) - 2 056 min, 

- połączenia wykonane w roamingu UE - 9 136 min, 

- SMS w ramach "sieci firmowej" - 15 800 szt. 

- MMS w ramach „sieci firmowej” – 500 szt. 

- MMS do operatorów krajowych  – 4 000 szt. 

- SMS do operatorów krajowych  - 142 464  szt.  

Ilości podane powyżej są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w 

formularzu cenowym oraz w umowie, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim 

przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 

zależne będzie od ilości wykonanych połączeń i zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy i 

określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez 

Wykonawcę. 

B. Zamówienie opcjonalne obejmujące świadczenia dla Akademii Muzycznej (AM) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia opcjonalnego w trakcie trwania umowy, 

zgodnie z cenami określonymi w formularzu cenowym oraz warunkami realizacji opcji, określonymi 

w niniejszej SIWZ oraz umowie i zał. nr 5. 

Zamawiający skorzysta z prawa opcji  w przypadku, gdy jej realizacja będzie gospodarczo 

uzasadniona pod względem racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. 

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje: 

B2.1. Aktywacje głosowe istniejące - konieczność zachowania dotychczasowego numeru: 

- 24 szt. w sieci PLUS GSM 

B2.2. Modemy transmisji danych: 2 szt. 

B2.3 Harmonogram  dostawy urządzeń i terminy uruchamiania usług - Zał. nr 9 do SIWZ, 

B2.4. Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie wykonanych ok. 162 512  min 

połączeń, w tym: 

- połączenia w ramach "sieci firmowej"  - 19 944 min, 

- połączenia do krajowych sieci stacjonarnych – 12 712 min, 

- połączenia do sieci komórkowych - 129 856 min, 

- SMS w ramach "sieci firmowej" - 2 800 szt. 
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- MMS w ramach „sieci firmowej” – 150 szt. 

- MMS do operatorów krajowych - 1 350 szt.  

- SMS do operatorów krajowych - 24 760  szt.  

Ilości podane powyżej są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w 

formularzu cenowym oraz w umowie, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim 

przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 

zależne będzie od ilości wykonanych połączeń i zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy i 

określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu aparatów telefonicznych grupy B na rzecz 

aparatów grupy D, określonej w SIWZ. 

3. Dalsze wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (wraz z opcją) 

3.1 Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych aparatów telefonicznych 

oraz modemów zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.2 Oferowane aparaty telefoniczne, dodatkowe akcesoria, modemy do bezprzewodowej transmisji 

danych muszą być fabrycznie nowe.  

3.3 Dostarczane aparaty telefoniczne należą do 4 grup: A, B, C i D. Modemy transmisji danych - 

grupa E. W przypadku wycofania któregokolwiek  oferowanego modelu z dystrybucji i 

niemożności jego dostawy  , Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inny równoważny o nie 

gorszych parametrach w cenie ofertowej. Model równoważny musi zostać wcześniej 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3.4 Wykonawca winien zaproponować minimum po 3 modele aparatów z grup A, B i C  oraz 

minimum po 1 modelu w grupie D i E – na stronie drugiej formularza cenowego. Aparaty w 

danej grupie muszą być w tej samej cenie.  

3.5.  Zamawiający przewiduje aktywację oraz dostawę aparatów telefonicznych zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym w załącznikach nr 8 i 9  do SIWZ. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie, który stanowią wymienione załączniki 

w zakresie ilości i terminów w poszczególnych miesiącach. 

3.6.W maksymalnym okresie 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy 

zamawiającemu do celów testowych, po jednej sztuce każdego z oferowanych modeli we 

wszystkich  grupach tj. A, B, C, D i E.  Zwrot urządzeń Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od 

ich przekazania Zamawiającemu. 

3.7. W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy zestawienie określające model aparatu dla każdej z aktywacji. 

3.8. Dostawa aparatów wraz z kartami SIM z tymczasowym numerem nastąpi nie później niż 7 dni 

przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług. 

3.9 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę zapotrzebowania, dodatkowe (rezerwowe) 

aparaty telefoniczne bez aktywacji karty SIM, w liczbie nieprzekraczającej 20 szt. w każdej z grup 

sprzętowych A, B i C, 10 sztuk w grupie D oraz 5 sztuk w grupie E (modemy) - w cenie 

wykazanej w załączniku nr 5 do oferty (formularz cenowy).  

3.10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę zapotrzebowania, dodatkowe akcesoria do 

zamawianych telefonów: ładowarki samochodowe w ilości nieprzekraczającej 30 sztuk dla 

aparatów grupy A, 30 sztuk dla aparatów grupy B oraz 20 sztuk dla aparatów grupy C i D, 

zestawy słuchawkowe Bluetooth w liczbie nie przekraczającej 60 szt. w cenie wykazanej w 

załączniku nr 5 do oferty (formularz cenowy).  

3.11 Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zarządzanie własnymi kontami abonenckimi przez sieć 

Internet, dając w szczególności możliwość podglądu przez Internet generowanych kosztów przez 

poszczególne numery, bezpłatną możliwość blokowania połączeń, bezpłatną możliwość 

blokowania połączeń międzynarodowych w tzw. roamingu oraz zdejmowania blokad. 

3.12 Wykonawca zapewni możliwość dowolnego definiowania przez Zamawiającego limitu kosztów 

na poszczególnych  numerach: 

 - w wariancie miękkim – Wykonawca informuje użytkownika o przekroczeniu limitu nie 

blokując jednocześnie dostępu do usług; 
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- w wariancie twardym – Wykonawca zablokuje użytkownikowi możliwość wykonywania 

taryfikowanych połączeń oraz innych usług, które generują koszt za który obciążany 

byłby Zamawiający. Przekroczenie twardego wariantu kosztów na poszczególnych 

kartach SIM nie blokuje możliwości odbierania/prowadzenia rozmów przychodzących, 

SMS i MMS oraz połączeń wychodzących w ramach „sieci firmowej”.  

Wykonawca zapewni na bieżąco informację o wykorzystaniu przyznanego limitu 

(automatycznie lub poprzez SMS). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wysokości limitu dowolną ilość razy, także w 

każdym momencie trwania okresu rozliczeniowego. 

3.13 Wykonawca zapewni: 

a) system bezpłatnych rozmów na terenie kraju, pomiędzy wszystkimi numerami należącymi do 

Zamawiającego tworząc tzw. "sieć firmową". Poprzez „sieć firmową” Zamawiający rozumie 

wszystkie aktywacje objęte umową zawartą z Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania. 

b) system bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów) oraz MMS-ów na terenie 

kraju, pomiędzy wszystkimi numerami należącymi do Zamawiającego, tworzącymi tzw. "sieć 

firmową".  

c) bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju. 

d) naliczanie kosztów tylko za faktycznie wykonane połączenia 

e) taryfikowanie połączeń krajowych co sekundę 

f) rozliczanie usług transmisji danych w pakietach o maksymalnej wielkości 100 kB 

g) taryfikowanie połączeń roamingowych oraz innych, niewymienionych w formularzu 

cenowym usług na zasadach ogólnych wynikających z cennika dla klientów biznesowych, 

który stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

h) bezpłatną prezentację numeru własnego oraz dzwoniącego, z możliwością bezpłatnego 

wyłączenia tej funkcji przez użytkownika 

i) rozliczanie usług w okresie od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

j) po zakończeniu okresu rozliczeniowego udostępnienie  Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej szczegółowych wykazów (bilingu) indywidualnych rozmów oraz wszystkich 

świadczonych usług w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego. 

3.14 Zakres proponowanych przez Wykonawcę usług może być szerszy od wymaganego przez 

Zamawiającego, jednakże z punktu przyjętych kryteriów oceny elementy te nie będą brane pod 

uwagę przy ocenie oferty, a w czasie trwania umowy nie będą przez Zamawiającego dodatkowo 

rozliczane. 

3.15 Wykonawca nie wcześniej niż na 8 i nie później niż na 5 miesięcy przed zakończeniem obowiązywania 

umowy przedstawi Zamawiającemu, w formie elektronicznej, w formacie EXCEL, dokładne dane 

zbiorcze (w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe), dotyczące ruchu wychodzącego, 

wygenerowanego z numerów komórkowych Zamawiającego, począwszy od daty dokonania pierwszej 

aktywacji do ostatniego okresu rozliczeniowego: liczbę minut wychodzących w podziale na 

poszczególne frakcje (połączenia w „sieci firmowej”, połączenia w ramach sieci operatora, połączenia 

do sieci pozostałych krajowych operatorów komórkowych oraz do krajowych sieci stacjonarnych, 

połączenia do sieci operatorów zagranicznych itp.), ilość wysłanych SMS-ów i MMS-ów. 

3.16 Wykonawca zapewni w systemie 24/7/365, możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w 

przypadku kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego oraz  bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM w 

powyższych  przypadkach, w ciągu 3 dni roboczych od ich zamówienia . 

3.17 Wykonawca zapewni możliwość przeniesienia praw i obowiązków (cesja) wynikających ze 

świadczenia poszczególnych usług o świadczenie usług telekomunikacyjnych na wskazany 

przez Zamawiającego podmiot. 

4. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w trakcie trwania umowy 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w wysokości do 100% zamówienia 

podstawowego, tj. ilości usług i dostaw wyszczególnionych w formularzu cenowym. Zasady 

dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują 
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przy realizacji podstawowego zamówienia. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po 

cenach zamówienia podstawowego. 

5. Wykaz numerów telefonów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku skorzystania 

z prawa opcji w zakresie nowej aktywacji, nowy numer telefonu zostanie dodany do wykazu, co nie 

stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 

6. Wykonawca zapewni zasięg i jakość usług na poziomie nie gorszym niż ogólnodostępny dla 

wszystkich użytkowników sieci na terenie kraju. 

 

§ 2 

Odbiór sprzętu: 

1. W każdym przypadku Zamawiający potwierdzać będzie odbiór zamówionego sprzętu protokołem 

odbioru, którego wzór Wykonawca ustali z Zamawiającym. Z chwilą podpisania protokołu odbioru 

aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami, oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych stają 

się własnością Zamawiającego.  

2. Realizowana w ramach opcji dostawa telefonicznych aparatów komórkowych wraz z akcesoriami 

i kartą SIM oraz modemów do  bezprzewodowej  transmisji  danych  odbywać  się  będzie  na  

pisemne, e-mailowe lub fax-owe zamówienie złożone przez Zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Za otrzymanie zamówienia uważane 

będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu 

poleconego. Zamawiający wskaże każdorazowo uczestnika konsorcjum, którego dane zamówienie 

dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce dostawy sprzętu. 

 

§ 3 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca dostarcza wraz z telefonicznym aparatem komórkowym oraz modemem do 

bezprzewodowej transmisji danych  kartę gwarancyjną. 

2. Wykonawca dostarczy telefoniczne aparaty komórkowe z 24 miesięczną gwarancją zgodną z 

warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru dostarczonych 

przez Wykonawcę telefonicznych aparatów komórkowych wraz z akcesoriami (bateria, 

ładowarka inne nie wymienione a ujęte w zestawach) oraz modemów do bezprzewodowej 

transmisji danych. 

4. Zamawiający o stwierdzonych wadach i usterkach w dostarczonym sprzęcie powiadomi 

Wykonawcę pisemnie, fax-em lub e-mailem. Wykonawca dokona naprawy lub usunięcia 

usterki (jeżeli będzie taka możliwość) niezwłocznie, lub poinformuje Zamawiającego o 

terminie usunięcia usterki, zapewniając równoważny aparat zastępczy. W przypadku braku 

możliwości naprawy reklamowanego sprzętu Wykonawca wymieni reklamowany sprzęt na 

fabrycznie nowy.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z 

uprawnień rękojmi w okresie trwania gwarancji.      

 

§ 4 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Usługi, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, świadczone będą do dnia 31 października 

2013. Terminy rozpoczęcia poszczególnych świadczeń określa harmonogram - załącznik nr 8 i 9 

do SIWZ. 

 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą będącą integralną częścią niniejszej umowy 

wynosi: 

 

brutto w PLN: ………………………………….. 

słownie:  ………………………………………………………………………………. 

 

netto w PLN: ……………………………………… 
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słownie:  ………………………………………………………………………………. 

 

VAT w PLN: ………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Wysokość wynagrodzenia zawiera: 

a. Wszelkie koszty do zrealizowania usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, 

dostawy telefonicznych aparatów komórkowych z akcesoriami, dodatkowych akcesoriów 

oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych, o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy 

b. Należny podatek VAT 

c. Oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania warunków wymienionych   w 

umowie. 

 

3. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT, dotyczących przedmiotu umowy w 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. 

 

§ 6 

Sposób rozliczenia 

1. Należność za usługi, telefoniczne aparaty komórkowe z akcesoriami, dodatkowe akcesoria 

oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych będzie wypłacana na podstawie 

wykorzystanych przez Zamawiającego: 

a) Iloczynu liczby aktywnych abonamentów (kart SIM) w danym okresie 

rozliczeniowym i stawki z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z góry;  

b) Iloczynu liczby wykonanych połączeń w danym okresie rozliczeniowym i cen 

jednostkowych z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z dołu; 

c) Iloczynu zamówionych telefonicznych aparatów komórkowych, dodatkowych 

akcesoriów oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych i cen 

jednostkowych z oferty będącej załącznikiem nr 1, płatne z dołu 

- zgodnie z cenami określonymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

2. Wykonawca będzie oddzielnie rozliczał członków konsorcjum za dostarczony sprzęt i 

zrealizowane usługi, wystawiając odrębne faktury VAT. Wykaz aktywacji przypisanych do 

poszczególnych uczestników konsorcjum zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wykazem 

numerów i modeli aparatów dla każdej aktywacji. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 30 dni od 

daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 9 dni od dnia jej wystawienia. 

4. Zamawiający oświadcza, że należności za wykonanie przedmiotu zamówienia opłaci na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

 

5. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT uprawnionymi do 

otrzymywania faktur VAT 

 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy i kary umowne 

 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem 

natychmiastowym: 

a. W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków umów o świadczenie usług  

 

Prawo o którym w ust. 1 lit a) może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w 

tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu 

Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków 
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b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako 

brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie 

i nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego 

reklamacje. Postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone zgodnie z przepisami 

rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 106 ust. 4 

Prawa telekomunikacyjnego. 

 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy – podstawa art. 145 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem 

natychmiastowym: 

a. W razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, jeżeli Wykonawca wezwał Zamawiającego do zaprzestania 

naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie 

krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Zamawiający nie zaprzestał naruszeń, 

ani nie usunął ich skutków 

 

4. Za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu usługi lub dostawy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł. PLN brutto za każdy 

numer nie przygotowany do realizacji usługi (karta SIM, modem do bezprzewodowej 

transmisji danych) oraz za każdy niedostarczony na czas zestaw telefoniczny. 

5. W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy, z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy 

 

6. Strony z zastrzeżeniem ustępu 2, zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w kc. 

 

7. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest 

wyłączona 

 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

wszczętym wobec niego postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. 

 

 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamawiający upoważnia do zamawiania telefonicznych aparatów komórkowych wraz z 

akcesoriami, dodatkowych akcesoriów oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych 

wynikających z realizacji podpisanych umów osoby: 

 

Politechnika Gdańska : ……………………………………… 

 
2. Zamawiający upoważnia do odbierania telefonicznych aparatów komórkowych wraz z 

akcesoriami, dodatkowych akcesoriów oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych 

wynikających z realizacji podpisanych umów osoby: 

 

Politechnika Gdańska : ……………………………………… 

Akademia Muzyczna : ……………………………………….. 
 

3. Wykonawca upoważnia do wykonywania umowy tj. opieki technicznej i handlowej, 

zapewniającą bieżącą obsługę n/w osoby: 
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1.…………………………………………………………………. 

 

2.…………………………………………………………………. 

4. Osoby wymienione w ust. 1, 2 oraz 3 mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za 

uprzednim pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie 

stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na 

podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie na warunkach opisanych w „Regulaminie 

świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych”, opracowanym przez Wykonawcę i 

zgodnym z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Akceptacja Regulaminu nastąpi równocześnie z 

podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w sieci komórkowej  na rzecz Politechniki Gdańskiej. Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie regulaminu z wyprzedzeniem co 

najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu i rodzaju świadczonych usług (w tym 

rezygnacji) w trybie zgodności z Regulaminem świadczenia powszechnych usług 

telekomunikacyjnych. 

 

3. Regulamin będzie wiązać strony umowy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny  

z niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienie. 

 
4. W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej Umowy 

Strony dołożą starań w celu polubownego ich rozwiązania. W sprawach spornych, co do których 

strony nie osiągną porozumienia, strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 

 

5. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz ustawy z dnia 16 lipca 

2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

7. Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2) Formularz ofertowy Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Harmonogram włączania/aktywowania kart SIM (załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) 

4) Wykaz numerów telefonów 

 

 

 

         WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY 


