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Załącznik nr 2 

 

UMOWA NR     /ZP/2021 

 

zawarta w dniu      roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 17, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

 

  

zwanym dalej ,, Wykonawcą” 

 

Strony działając w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm .), zawierają umowę o 

następującej treści: 

 

 

§ 1 

  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

telefonii komórkowej – na podstawie 9 abonamentów wraz z dostawą 9 fabrycznie 

nowych telefonów komórkowych dla potrzeb Szpitala Wolskiego w Warszawie na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, ofercie Wykonawcy 

oraz niniejszej umowie stanowiące załącznik nr 1 do Umowy - Wydatek finansowany w 
ramach umowy o dofinansowanie Projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego." 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 w sposób 

nieprzerwany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3. Telefony komórkowe oraz karty SIM muzą zostać dostarczone do 3 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia.  

 

§ 2 

  

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia………. do dnia 31.08.2023r.  

 

§ 3 

  

1. Strony ustalają że wartość umowy wynosi brutto: 

  zł 

(słownie:   ) 

W tym :  

2. Obsługa konta abonenckiego Zamawiającego, warunki świadczenia usług 

telekomunikacyjnych oraz warunki ich rozliczania, jak również dostawa telefonów 

komórkowych odbywać się będą zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i ofertą Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy. 
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3. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie według cen określonych w ofercie Wykonawcy. 

4. Ceny usług określone w ofercie przez Wykonawcę w całym okresie realizacji umowy nie 

będą podlegały zwiększeniu, mogą natomiast ulec obniżeniu. Zmianie może ulec zakres 

realizacji umowy poprzez jej zmniejszenie lub zwiększenie nie więcej jednak niż 20% 

wartości zamówienia odpowiednio dla kosztu abonamentów i kosztu aparatów 

telefonicznych. 

5. Umowa wygasa w razie wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 lub upływu okresu na jaki 

została zawarta, z zastrzeżeniem zmian opisanych w ust. 5 powyżej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług telekomunikacyjnych do końca 

miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego wartość zrealizowanych usług 

telekomunikacyjnych osiągnie wartość, o której mowa w ust. 1. 

7. Zamawiający nie ponosi kosztów, nie objętych Umową, jeżeli powstały one wskutek 

zaniedbań technicznych leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi 

również żadnych innych kosztów realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie w nim 

opisanym. 

 

§ 4 

  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest  :   

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą : , tj. do 

kontaktowania się z Wykonawcą oraz do odbierania kart SIM, aparatów telefonicznych i 

innych zleceń, wymagających formy pisemnej, dotyczących zmian na koncie 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

  

1) Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania niniejszej umowy do terminowego i zgodnego z 

najwyższym standardem Wykonawcy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostaw 

fabrycznie nowych telefonów komórkowych, objętych 24 miesięcy gwarancji na aparaty (w 

uzasadnionych przypadkach gwarancja może zostać udzielona na inny okres, jednak nie 

krótszy niż 12 miesięcy – np. gdy producent nie udziela gwarancji na okres 24 miesięcy,  12 

miesięcy gwarancji na akcesoria, 6 miesięcy gwarancji na baterie 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do każdego fabrycznie nowego aparatu 

telefonicznego wypełnioną podpisaną kartę gwarancyjną.  

2. Terminy napraw gwarancyjnych – 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy aparatu 

telefonicznego, Wykonawca, zobowiązany jest wymienić aparat na nowy. 

4. Wszelkie szczegółowe warunki gwarancji wskazane zostały w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy 

 

§ 6 

  

1. Zapłata za terminowo wykonaną usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy oraz 

dostarczenie fabrycznie nowych telefonów komórkowych nastąpi przelewem w okresach 

miesięcznych na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze szczegółową specyfikacją 

usług, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i zgłoszony do 

właściwego Urzędu Skarbowego. 

2. Faktury VAT mogą być przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania PEFEXPERT (http://pefexpert.pl/). Wykonawca 

może złożyć fakturę tylko w jednej formie. 

3. Za termin zapłaty wskazuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

należną Wykonawcy kwotą. 

 

§ 7 

  

1. Strony zgodnie ustalają, iż formą odszkodowania za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będą kary umowne w wysokości: 

http://pefexpert.pl/
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1) za niedotrzymanie terminu dostawy telefonu oraz karty SIM zgodnie z wymaganiami 

określonymi § 1 ust. 3  Wykonawca zapłaci z tytułu opóźnienia Zamawiającemu karę 

umowną wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 

2) za niedotrzymanie terminu wykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 

50,00 zł za rozpoczęty każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

3) za niewykonanie dyspozycji (przekazanej pocztą e-mail lub telefonicznie) dotyczącej 

zablokowania karty SIM – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, 

4) za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie dyspozycji (przekazanej pocztą e-mail 

lub telefonicznie) dotyczącej wymiany kart SIM Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia, 

5) za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie dyspozycji (przekazanej pocztą e-mail 

lub telefonicznie) dotyczącej zmiany wielkości abonamentu zgłoszonego nie później 

niż na dwa dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 100, 00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia, 

6) za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie dyspozycji (przekazanej pocztą e-mail 

lub telefonicznie) dotyczącej zablokowania zewnętrznych rozmów telefonicznych 

ponad wielkość płaconego abonamentu - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia, 

7) za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 12 000,00 zł, 

8) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przerwy w świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych objętych Umową Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 50,00 zł; 

9) z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu Zamawiającemu przysługuje od 

Wykonawcy kara umowna w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne zastrzeżone w ust. 1. 

3. Jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii dla któregokolwiek z użytkowników z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od Umowy. 

4. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od Umowy w przypadku nie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:  

a) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia 

świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, 

c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi 

telekomunikacyjnej.  

6. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie 

prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej 

(Dz. U. poz. 284).  

7. Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej z zastrzeżeniem, iż 

termin zakończenia reklamacji nie przekroczy 14 dni.  

8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach obsługi serwisowej do niezwłocznego usunięcia 

awarii zgłoszonej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 

zgłoszenia. 

9. Z tytułu wykonania usługi, o której mowa w ust. 8 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie ani zwrot kosztów. 

 

§ 8. 
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1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin 

wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły 

wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest 

jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do 

zapobieżenia.  

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być 

poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od momentu ustania w/w 

okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze 

swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 7 dni, Strony umowy mogą 

rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania 

umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony 

umowy. 

 

 

§9 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

będące przedmiotem niniejszej umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§10 

1. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego oraz 

podmiotu tworzącego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu 

umowy. 

3. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. 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.  

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

7. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie 

odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  

dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 

RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając 

dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.  

8. Strony  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji 

podlegających ochronie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich 

przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.). 
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10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

11. W odniesieniu do danych osobowych pracowników/współpracowników Wykonawcy 

odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, Zamawiający informuję iż zgodnie z 

RODO: 

a. Administratorem danych osobowych pracowników/współpracowników Wykonawcy 

jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17; 

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  

kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl; 

c. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, 

stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Państwa dane 

zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od 

Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a 

Wykonawcą; 

d. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) w 

zw. z wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny oraz f) RODO, tj. 

w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą, w celach 

kontaktowych, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

e. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, 

na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator 

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią 

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 

f. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

g. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

h. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między 

Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia 

roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 

i. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a 

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 

ich przetwarzania 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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