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          Załącznik nr 2c  
         do zapytania ofertowego 
 

UMOWA nr EŁ.242.14.2.21(….) (WZÓR) 
(postępowanie PO-II.2630.266.21) 

 
W dniu …………………….. r. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa – 
Urzędem Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
reprezentowanym przez: 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą pod nazwą ……………………….… z siedzibą w …………………………., adres: 
…………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., pod numerem 
KRS:……………………, NIP: ……………………, REGON …………………….. 
wysokość kapitału zakładowego: ……………………………. PLN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania 
ofertowego, reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
zwaną  dalej "Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z 

dostawą 89 szt. nowych telefonów komórkowych oraz 60 szt. akcesoriów na 
rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, ofertą z 
dnia …….. r.  (załącznik nr 2 do umowy) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia  
(załącznik nr 1 do umowy). 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych 

umową. 
2. Usługą objętych będzie 300 numerów telefonii komórkowej. Realizacja usługi 

nastąpi w ramach 11 rodzajów abonamentów (od A do K) dla 3 typów usług 
opisanych poniżej oraz w załączniku nr 1 do umowy: 

 
 a) usługi głosowe: 

- abonament A – 5 numerów; 
- abonament B – 4 numery; 
- abonament C – 14 numerów; 
- abonament D – 105 numery; 
- abonament E – 101 numerów; 
 
b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 
- abonament F  - dla  minimum 5 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 40 numerów, 
- abonament G  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 6 numerów, 
- abonament H  - dla  minimum 50 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju - 3 numerów, 
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- abonament I  - dla  minimum 10 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych w kraju i w krajach Unii Europejskiej - 2 numery; 
 
c) usługi pakietowej transmisji danych w technologiach GPRS i SMS: 
- abonament J - dla kart SIM pracujących w technologiach GPRS i SMS; w 
ramach abonamentu: do 1 GB wysłanych i odebranych miesięcznie danych 
oraz 200 SMS-ów - 19 numerów; 
- abonament K - dla kart SIM pracujących w technologiach GPRS i SMS; w 
ramach abonamentu: do 20 GB wysłanych i odebranych miesięcznie danych 
oraz 200 SMS-ów - 1 numer; 
 
 

3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefoniczne. W przypadku 
gdy zawarcie niniejszej umowy spowoduje konieczność zmiany 
dotychczasowego operatora świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych 
przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z  art. 71 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z 
późn. zm.). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może 
powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 
godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM Ministra Cyfryzacji z dn. 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U 
2018. poz. 2324). 

4. W przypadku gdy zawarcie niniejszej umowy spowoduje konieczność zmiany 
dotychczasowego operatora świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego do przeprowadzenia 
procedury przeniesienia numerów do własnej sieci od dotychczasowego 
operatora, tj. ORANGE POLSKA S. A. niezwłocznie po zawarciu umowy z 
Zamawiającym. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 
przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numerów do sieci 
Wykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę, strony zawierać będą, 
indywidualne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 
poszczególnych numerów telefonicznych, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. Umowy indywidualne nie mogą zawierać postanowień 
sprzecznych z warunkami niniejszej umowy. 

6. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług 
telekomunikacyjnych wydane przez Wykonawcę zgodnie z art. 59 - 61 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, stanowią załącznik nr 3 do umowy i wiążą strony 
jedynie w takim zakresie jaki nie został uregulowany w samej umowie i nie jest z 
nią sprzeczny. 

 
§ 3 

 
1. Dostawa aparatów telefonicznych, modemów oraz akcesoriów, o których mowa w 

§ 1 ust. 1 umowy, a także kart gwarancyjnych i kart SIM zostanie zrealizowana w 
dniach 10-14.01.2022 r. przez dostarczenie ich przez Wykonawcę do Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Wydział Elektroniki i 
Łączności, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin, pok. 2 lub 3.  

2.   Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



  Strona 3 z 8  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące modele aparatów 
telefonicznych i modemy do bezprzewodowego Internetu: 

 
a) SAMSUNG Galaxy S21 black; Dual SIM, 256 GB RAM; wyświetlacz 6,2” (bez 
rysika)            3 szt. 
b) SAMSUNG Galaxy A12 black; Dual SIM     30 szt. 
c) SAMSUNG Galaxy XCover 5 black; Dual SIM    24 szt. 
d) Maxcom Classic MM330 3G black     32 szt. 
 

4. Odbiór aparatów telefonicznych, modemów i akcesoriów zostanie potwierdzony 
pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

5. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na okres 24 miesięcy 
od daty dostarczenia ich do Zamawiającego na zasadach określonych przez 
producenta w karcie gwarancyjnej. 

6. Maksymalny okres naprawy gwarancyjnej telefonu komórkowego i modemu do 
transmisji danych wynosi 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 

przez okres 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia 01.02.2022 r. do dnia 
31.01.2023 r.  

2. Strony wyznaczają termin aktywacji usług pomiędzy godziną 0:00 a 03:00 dnia 01 
lutego 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dn. 11 grudnia 
2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 
telefonicznych (Dz.U 2018. poz. 2324). 

 
§ 5 

 
1. Z ramienia Zamawiającego za realizację umowy będzie odpowiadać: Sławomir 

Głowacki – Naczelnik Wydziału Elektroniki i Łączności, tel. 91 4403 361. 
2. Z ramienia Wykonawcy za realizację umowy będzie odpowiadać: 

………………………………………………………………………………………….. 
3. Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej 

sporządzenia pisemnego aneksu do niej. 
 

§ 6 
 

1. Strony ustalają, że za realizację usług objętych umową Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy oraz na podstawie cenników świadczenia usług Wykonawcy 
stanowiących załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Strony ustalają następujące ceny abonamentów dla usług opisanych w § 2 ust. 2: 
 

a) usługi głosowe (228 numerów): 
Abonament A (dla 5 szt. numerów) – …. zł brutto miesięcznie za każdy 
numer (słownie: …………………………..), 
Abonament B (dla 4 szt. numerów) – ………. zł brutto miesięcznie za każdy 
numer (słownie: ……………………………..), 
Abonament C (dla 14 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za każdy 
numer (słownie: ………………..), 
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Abonament D (dla 105 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za 
każdy numer (słownie: …………………………..), 
Abonament E (dla 101 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za 
każdy numer (słownie: …………………………..), 
 

b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  (51 numerów) – 
bezprzewodowy Internet: 
Abonament F (dla 40 szt. numerów) – …………. zł brutto miesięcznie za  
każdy numer (słownie: ……………………), 
Abonament G (dla 6 szt. numerów) – ……….. zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ……………………), 
Abonament H (dla 3 szt. numerów) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 
Abonament I (dla 2 szt. numerów) – ……… zł brutto miesięcznie za  każdy 
numer (słownie: ………………….), 

 
c) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych - GPRS i SMS (20 numerów)  

– taryfy telemetryczne: 
Abonament J (dla 19 szt. numerów) – …………. zł brutto miesięcznie za 
każdy numer (słownie: ………………), 
Abonament K (dla 1 szt. numeru) – …………. zł brutto miesięcznie za każdy 
numer (słownie: ………………). 
 
 

3. Strony ustalają następującą cenę za dostęp do APN z publicznym statycznym 
numerem IP: 

a) dla usług głosowych (z pakietem internetowym) w wysokości – …………… zł 
brutto miesięcznie za każdy numer (słownie złotych: …………..), 

b) dla usług pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet w 
wysokości – …………… zł brutto miesięcznie za każdy numer (słownie 
złotych: …………..), 

c) dla usług pakietowej transmisji danych - technologia GPRS i SMS w 
wysokości ………… zł brutto miesięcznie za każdy numer (słownie złotych: 
……………..). 

 
4. Szacunkową wartość zamówienia ustala się na kwotę: ………………… zł 

brutto (słownie: …………………………..zł …./100), w tym ……………….. zł netto 
+ 23% podatku VAT) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………. r., 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 ustalone są na okres obowiązywania 
niniejszej umowy i nie mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 6 i 
ust.17 Umowy. 

6. Określone umową stawki abonamentu ulegną stosownemu obniżeniu w przypadku 
zmian w oficjalnym cenniku Wykonawcy (dla grupy odbiorców usług, do której 
kwalifikuje się Zamawiający) poniżej stawek z Oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 
do Umowy). 

7. Za świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 2, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu, obliczane według faktycznie 
zrealizowanych usług i cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy. 
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za abonament płatne jest z góry.  

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości 
kwoty określonej w § 6 ust. 4 w okresie obowiązywania umowy.   
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9. W przypadku wykorzystania kwoty określonej w ust. 4 Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień dodatkowych na warunkach przewidzianych w 
umowie. 

10. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo zawierać umowy na 
kolejne aktywacje numerów oraz zamawiać sprzęt na warunkach określonych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

11. Opłaty za usługi telekomunikacyjne inne niż wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia  (załącznik nr 1 do umowy) i ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do 
umowy) będą taryfikowane zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem świadczenia 
usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych. 

12. Zapłata za wykonane usługi następować będzie po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za dany miesiąc, 
przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturach, w terminie 21 dni, 
licząc od daty wystawienia faktur. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia 
faktur na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności. W razie 
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturach VAT 
zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.  

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdego miesiąca trzy faktury, 
oddzielnie dla każdego rodzaju usług opisanych w § 2 ust. 2. 

14. Płatność za aparaty telefoniczne, modemy do bezprzewodowego Internetu oraz 
akcesoria  zostanie uregulowana na podstawie faktur VAT za dostarczony sprzęt. 

15. Do faktur musi być dołączone rozliczenie poszczególnych aktywacji. Biling 
sporządzony nieodpłatnie w wersji elektronicznej zostanie przekazany 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu 
rozliczeniowego poprzez udostępnienie na stronie www Operatora zabezpieczone 
kluczem dostępu. Ustala się okres rozliczeniowy na jeden miesiąc, liczony od 
pierwszego dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem pierwszego 
okresu rozliczeniowego który liczony będzie od daty faktycznego rozpoczęcia 
świadczenia usług. 

16. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, kwotą 
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa 
podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw 
stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej 
lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. 
Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 
takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub 
uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, 
ustanie lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy jest 
dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego. 

18. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 
19. Zamawiający jest podatnikiem VAT - NIP PL 8520409053. 
20. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).  
W szczególności wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz zamawiającego 
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz zamawiającego 
za wykonanie usługi, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
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§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem treści § 8 
umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę 
przerwy w świadczeniu usług objętych niniejsza umową w wysokości 10,00 zł 
brutto dla każdego numeru, którego przerwa dotyczyła. Przerwa w świadczeniu 
usług objętych niniejszą umową zostanie potwierdzona przez Wykonawcę na 
podstawie złożonego przez Zamawiającego wniosku zawierającego dane 
dotyczące numeru telefonicznego, którego dotyczyła przerwa w świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, dokładnej daty, godziny wystąpienia przerwy i czasu 
trwania przerwy oraz lokalizacji w której wystąpiła przerwa w świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych. Kara umowna z tytułu przerwy w świadczeniu usług 
objętych niniejszą umową nie będzie naliczana w przypadku wystąpienia 
działania „siły wyższej”, wystąpienia okoliczności niezawinionych przez 
Wykonawcę lub takich na które Wykonawca nie ma wpływu. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w uruchomieniu 
aktywacji każdej karty SIM w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
licząc od terminu wyznaczonego w § 4 umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia aparatów telefonicznych, modemów i akcesoriów w 
terminie określonym w § 3 ust. 1 lub przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej 
określonego w § 3 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego 
aparatu telefonicznego, modemu lub akcesorium. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty 
obciążeniowej. 

7. Niezależnie od naliczonych kar umownych stronom przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 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 lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
Ponadto Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy 
 

§ 9 
 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest 
niezbędne dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto: 
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1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, 
wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – 
wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed 
dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, 
Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane 
informacje: 
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 

wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania 
bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się 
administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu 
realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako 
podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych 
do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania 
umowy. 

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do 
danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z 
Umową, w tym z zapisami niniejszego Załącznika. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w 
okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu 
przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów 
podatkowych) 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
 

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 13 
 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w 
dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 
Załącznik nr 4 - Cennik usług telekomunikacyjnych 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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