
Część II-1 SIWZ 

Strona 1 z 10 
 

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 

Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, zawierającej następujące, istotne dla Zamawiającego 

postanowienia: 

 

Słownik pojęć.  

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.  

2. Telefonie – należy przez to rozumieć aparat telefoniczny bezprzewodowy, spełniający wymagania 
określone w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia - OPZ), wyposażony 
w ładowarkę dedykowaną dla danego modelu, zapakowany w oryginalne pudełko.   

3. Usługach telekomunikacyjnych – należy przez to rozumieć usługi opisane w Załączniku 1 do 
Umowy (OPZ), w tym pozostałe usługi telekomunikacyjne.   

4. Pozostałych usługach telekomunikacyjnych – należy przez to rozumieć usługi opisane  
w Załączniku 1 do Umowy (OPZ) rozdział I pkt. 1 ppkt 8. Pozostałe usługi telekomunikacyjne będą 
rozliczane zgodnie z §3 ust. 4 Umowy.  

5. Okresie rozliczeniowym – okres od („n”) dnia miesiąca do („n”-1) dnia miesiąca następnego. 
6. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
7. Różne modele telefonów – należy przez to rozumieć telefony różniące się miedzy sobą: nazwą 

producenta lub procesorem lub wyświetlaczem (wielkością lub technologią wyświetlania) lub 
pojemnością baterii. 

8. Siła wyższa – przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, 
niemożliwe do przewidzenia przed podpisaniem Umowy i którego skutkom żadna ze Stron nie 
mogła zapobiec, w szczególności: 
1) wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; atak terrorystyczny; 

2) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie 

przez piorun, epidemia lub niemożliwy do przewidzenia przebieg epidemii; 

3) strajk, wybuchy, pożar, zniszczenie, zalanie maszyn, urządzeń lub wszelkiego rodzaju instalacji. 

 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę telefonów oraz świadczenie usług w ilościach i okresach 
opisanych w załączniku nr 1 (OPZ).   

2. Dostarczane telefony dla poszczególnych etapów dostawy mogą być innego modelu, ale muszą 
spełniać wymagania opisane w Załączniku nr 1 i w ofercie stanowiącej Załącznik nr 4,  a w każdym 
etapie dostawy muszą być tego samego modelu.  

3. Usługi telekomunikacyjne muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku 
nr 2 i w ofercie stanowiącej Załącznik nr 4. 

4. W ramach zamówienia podstawowego świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywać się 
będzie: 
- dla I etapu przez okres od 15 dnia od dnia podpisania Umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 
grudnia 2020 r.) do 31 maja 2023 r. lub krócej, w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty, o 
której mowa w § 5 ust. 13 niniejszej Umowy.  
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- dla II etapu przez okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r. lub krócej, w przypadku 
wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 13 niniejszej Umowy. 

5. W ramach zamówienia opcjonalnego świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywać się będzie 
przez okres od dostawy i aktywacji opcjonalnych kart SIM do końca okresu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 4.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usług objętych niniejszą Umową. 
7. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki oraz narzędzia do wykonania 

przedmiotu Umowy, w sposób gwarantujący wykonanie Umowy z należytą starannością, właściwą 
dla tego typu świadczeń. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy obciążają w całości Wykonawcę.  
9. Zamawiający może skorzystać z części lub całości prawa opcji w całym okresie trwania niniejszej 

Umowy.   
10.  W ramach niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przeniesienia 

dotychczasowych numerów abonenckich Zamawiającego (podanych w załączniku 3) do swojej sieci 
abonenckiej.  

11. Umowa wygasa z końcem okresu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
  

§ 2.  

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Wykonawca wyznacza .................. jako Opiekuna Zamawiającego.   
2. Wszelkie informacje, związane z realizacją Umowy (w tym np. zamówienia, zgłoszenia gwarancyjne 

i inne) Zamawiający będzie przekazywać wyznaczonemu Opiekunowi na adres poczty elektronicznej 
.................., na adres pocztowy: .................. lub telefonicznie na bezpośredni numer: ..................  

3. Zamawiający wyznacza ………………… tel. ….. , jako koordynatora Umowy (w tym między innymi do 
realizacji dostaw, zgłaszania reklamacji, zgłaszania nieprawidłowości).  

4. Zmiany danych, o których mowa w ust 1, 2 i 3, nie stanowią istotnej zmiany Umowy i będą 
dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia. 

5. W przypadku informacji telefonicznych, informacje te zostaną niezwłocznie potwierdzone pocztą 
elektroniczną.   

  

§ 3.  

Realizacja usług telekomunikacyjnych 

1. Usługi telekomunikacyjne będą realizowane zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 i 4.   

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na 

podstawie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zostaje określony w przedstawionym przez 

Wykonawcę Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”, 

wydanym na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, stanowiącym Załącznik nr 2.  

3.  Regulamin będzie wiązał Strony niniejszej Umowy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z niniejszą 

Umową, ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr WZ/29/2020 

4. Pozostałe usługi telekomunikacyjne, o których mowa w Załączniku nr 1 Rozdz. I pkt 1 ppkt 8),  

podlegają opłatom w ramach planu taryfowego obowiązującego dla klientów biznesowych: Cennik 

usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych (nazwa planu taryfowego 

…………………………………..) będący Załącznikiem nr 5 do niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 

1, w zakresie czynności wykonywanych przez Opiekuna Zamawiającego, tj. bieżącym wsparciu 

technicznym, realizacji dostaw, wydawaniu duplikatów kart, przyjmowaniu reklamacji, 
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przyjmowaniu wszelkich zgłoszeń, w tym awarii telefonów, cesji numerów, w całym okresie jej 

realizacji będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samego Wykonawcy. Wymóg ten uznaje się 

również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia.  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane powyżej 

w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów;  

3) żądania przedłożenia kopii innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy 

(umowy o pracę, druki ZUS RCA itp.);  

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.   

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje 

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz podpis pracownika.  

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 3, powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów i nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

 

§ 4.  

Dostawy i rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych 

1. Dostawa realizowana będzie w dwóch etapach.  

2.  W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 2 różne modele 

telefonów, spełniające wymagania określone w OPZ, z zastrzeżeniem treści złożonej Oferty, 

stanowiącej Załącznik nr 4. 

3.  W terminie 3 dni roboczych, Zamawiający dokona wyboru jednego modelu, spośród 

przedstawionych do wyboru telefonów.  

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia wyboru modelu telefonu i poinformowania o tym Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszystkie telefony wybranego modelu dla 

I etapu dostawy.  

5. Potwierdzeniem dostawy telefonów będzie protokół odbioru.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty SIM w ramach zamówienia podstawowego dla I etapu 

dostawy, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.  
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7. Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie,  

w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00, chyba, że Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 

uzgodni inaczej. 

8. Dla drugiego  etapu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wybrane zgodnie z ust. 2 telefony do 

dnia 10 maja 2021 r. W przypadku gdyby Wykonawca nie dysponował wybranym przez 

Zamawiającego modelem telefonu, Wykonawca w terminie do 10 maja 2021 r. ponownie 

przedstawi  2 różne modele telefonów komórkowych, spełniające wymagania określone w OPZ, 

z zastrzeżeniem treści złożonej Oferty, spośród których Zamawiający dokona wyboru telefonu, a 

Wykonawca dostawy, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 i 4. 

9. Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych nastąpi odpowiednio do etapu w dniu, o 

którym mowa w §1 ust. 4.  

10. W ramach prawa opcji Wykonawca będzie dostarczał i uaktywniał Zamawiającemu, w terminie 

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, wymaganą każdorazowo ilość kart SIM. 

11. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę etui do telefonów (Rozdział III pkt 5 OPZ), zostaną 

one dostarczone Zamawiającemu wraz z telefonami. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zasady rozliczania 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

odpowiadające wartości dostaw i usług telekomunikacyjnych zrealizowanych w danym okresie, 

obliczone na podstawie cen jednostkowych zgodnych z Ofertą.  

2. Należność za dostarczone telefony zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zgodnych 

z Ofertą.   

3. W przypadku usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenie będzie płatne za okres rozliczeniowy.  

4. Wykonawca wystawi odrębne faktury, w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie za 

dostawę telefonów i odrębnie, za okres rozliczeniowy, za świadczone usługi.  

5. Faktura, za odebrane telefony zostanie wystawiona i dostarczona na podstawie protokołu odbioru, 

podpisanego, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego . 

6. Zapłaty wynagrodzenia realizowane będą w formie przelewów na rachunki bankowe Wykonawcy: 

a) za usługi telekomunikacyjne w banku …………....….. nr konta: …………..; 

b) za dostarczone telefony w banku …………....….. nr konta: ……………………; 

Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej, zgodnej 

z Umową faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania przez Wykonawcę faktur na 

adres e-mail: …………………. 

7. Faktura za usługi telekomunikacyjne (w tym abonamentowe opłaty) może być wystawiona przez 

Wykonawcę nie wcześniej niż w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności wyłącznie na rachunek widniejący 

w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług („biała lista”) lub 
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rachunek techniczny (subkonto) z nim powiązany lub przy użyciu mechanizmu podzielonej 

płatności. 

10.  W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 

przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru 

rachunku i nazwy banku – zmiana numeru rachunku i nazwy banku nie stanowi istotnej zmiany 

Umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.   

11.  Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 

14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

12.  Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

13.  Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, w tym całość 

zamówienia w ramach prawa opcji, nie przekroczy kwoty ________________ zł brutto (słownie: 

______________ zł) w tym 23% VAT. 

14.  W ramach wynagrodzenia:  

1) cena telefonu wynosi  ________________ zł brutto za sztukę; 

2) cena abonamentu przypadającego na 1 aktywację wynosi ________________ zł brutto za 

okres rozliczeniowy;  

3) wartość innych, dodatkowych usług  nie przekroczy kwoty 20 000,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) za cały okres świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

15. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty Umowy brutto, Wykonawcy nie przysługują w tym 

zakresie żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

16.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy 

na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 6.  

Kary umowne, wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy  

z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy obejmuje szkodę w pełnej wysokości.  

3. Za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w:  

1) dostarczeniu telefonów do wyboru, o których mowa w § 4 ust. 2; 

2) dostawie telefonów, o których mowa w § 4 ust. 4 i 8 ;  

3) rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4 lub 5;   

4) dostawach, w ramach prawa opcji, o których mowa w § 4 ust. 10 ,  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł brutto (dwadzieścia 
złotych) za każdy dzień opóźnienia o którym mowa w pkt. 1-4.   

4. W przypadku niedostępności usług telekomunikacyjnych powyżej pierwszych 12 godzin 

przypadających w godzinach od 6.00 do 23.00, w dni robocze, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą, ponad 12 pierwszych godzin od zgłoszenia, godzinę 

niedostępności usług na każdą aktywną kartę SIM, której niedostępność dotyczy. 

5. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, przez Zamawiającego, jeżeli: 

1) którekolwiek opóźnienie, z opisanych w ust 3, przekroczy 10 dni roboczych;   

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub wszczęte zostanie wobec niego 

postępowanie likwidacyjne; 

3) Wykonawca będzie świadczył usługi objęte niniejszą Umową w sposób nienależyty, 

tj. niezgodny z treścią niniejszej Umowy.   
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6. Przed skorzystaniem z uprawnień do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, wymienionych  

w ust. 5 pkt 3, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń Umowy i usunięcia 

skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Zamawiający 

jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 10 dni roboczych od upływu terminu, 

o którym mowa w zd. 1. 

7. Wypowiedzenie dotyczyło będzie tylko usług niezrealizowanych. Telefony odebrane i zapłacone, 

przez Zamawiającego, pozostają jego własnością.   

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową, poza innymi naliczonymi karami 

umownymi, karę umowną w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,  

o którym mowa w § 5 ust. 13.   

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do 

terminu, o którym mowa w § 7 ust. 5 (naprawy gwarancyjne), karę umowną w wysokości 30,00 zł 

brutto (trzydzieści złotych) za każdy telefon, którego opóźnienie dotyczy.   

10. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania, na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.   

11. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 7 Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych), chyba 

że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi 

zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

jego stronie. 

12. W przypadku naruszenia zasad poufności oraz zabezpieczenia danych osobowych  

o których mowa w § 8 i § 9, przez Wykonawcę, podczas wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 000 złotych, za 

każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 

13.  Kary, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się wpłacać na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od wezwania Wykonawcy do zapłaty  

i wskazania rachunku, na który należy dokonać wpłatę. Za opóźnienie w zapłacie kary Wykonawca 

zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Datą zapłaty jest data obciążenia konta 

bankowego Wykonawcy. 

14. W przypadku naliczenia kary umownej, wezwanie o zapłatę kary zawierało będzie:  

1) podstawę i wyliczenie kary umownej,  

2) wysokość naliczonej kary umownej,  

3) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić naliczoną karę.  

15. Kary umowne określone w Umowie są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.  

16. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej 

równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 21. 

17. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od 

niniejszej Umowy.  

18. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej.  

19. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy - tj. wykonania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, które zostało 
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spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie 

może im zapobiec. 

20. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 

leżało 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, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca będzie mógł żądać 

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

21. Przed naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 4, Zamawiający przeprowadzi 

postępowanie reklamacyjne. 

22. Za wyjątkiem ust. 8, suma kar umownych naliczonych w danym okresie rozliczeniowym nie 

przekroczy 3% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 13. 

  

§ 7.  

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis gwarancyjny dla sprzętu dostarczonego  

w ramach przedmiotu Umowy.  

2. Okresy gwarancji wynoszą odpowiednio:  

1) telefon - 24 miesiące;  

2) akumulator do telefonu - 24 miesiące. 

3. Za początek biegu terminu gwarancji uznaje się dzień wystawienia faktury VAT na element 

podlegający gwarancji.  

4. W przypadku napraw lub wymian gwarancyjnych, odbiór i zwrot do siedziby Zamawiającego oraz 

transport telefonów jest obowiązkiem Wykonawcy i odbywa się na jego koszt.  

5. Naprawy lub wymiany gwarancyjne będą realizowane w terminie do 14 dni roboczych od 

zgłoszenia.  

6. Serwis gwarancyjny prowadzony jest przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta 

telefonów.  

7. Obowiązek zapewnienia serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych niniejszą Umową trwa 

niezależnie od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4.  

8. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni prawidłowe  działanie dostarczonych telefonów, 

tj. zgodne z dokumentacją producenta oraz zgodne z opisem w Załączniku nr 1 i Ofertą.   

9. Naprawom gwarancyjnym będą podlegały uszkodzenia, które nie są spowodowane normalnym 

zużyciem lub niewłaściwym obchodzeniem się z telefonami.   

 

§ 8. 

Dane osobowe  

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych, 
w tym  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 ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1 – dalej RODO), a także ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). 

2. Strony przetwarzają dane osobowe w ramach Umowy jako odrębni administratorzy w rozumieniu 
art. 4 pkt 7) RODO. 
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3. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych dla realizacji niniejszej 
Umowy, Strony uregulują zasady powierzenia w odrębnej umowie. 

 
 

§ 9. 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 
dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma 
od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku 
z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po wypowiedzeniu lub 
odstąpieniu od Umowy. 

3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 
trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich 
informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

 

§ 10.  

Warunki wprowadzenia zmian 

1. Zmiana Umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron, zgodnie z przepisami  art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm., zwana dalej: „Pzp”).  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w drodze aneksu:  

1) w przypadku obniżenia cen jednostkowych na skutek wprowadzenia przez Wykonawcę 

niższych opłat za usługi wskazane w § 3 ust.2;  

2) poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług w zakresie w jakim dany towar lub usługa jest 

wykorzystywany bezpośrednio do realizacji przedmiotu Umowy,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej dotyczącej personelu zatrudnionego przez Wykonawcę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiana wynagrodzenia (cen) odpowiada różnicy kosztów wykonania zamówienia wynikłej ze 

zmian wskazanych w ust. 2 ppkt 2).  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 2.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, odpowiednia zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym:  

1) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział 

w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części 
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zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów 

lub jej odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,  

2) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu braku 

zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

6. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia (cen).  

7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2, jeżeli obniżają one koszty wykonania zamówienia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o takich zmianach, w zakresie  

o którym mowa w ust. 7, które obniżają koszty wykonania zamówienia.  

9. Wynagrodzenie wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji.  

 

§ 11.  

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile nie 

postanowiono inaczej.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie traktować 

powyższe jako naruszenie postanowień Umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2020 r., poz. 1740). 

5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. W przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego 

wymogu zamówienia lub zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za 

doręczone.  
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7. Wydatki będące przedmiotem Umowy mogą zostać zrefundowane ze środków Funduszu 

Spójności w przypadku uznania ich za kwalifikowane w ramach projektu Pomocy Technicznej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej”, oraz ze środków PDE (Doradztwa Energetycznego).  

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej 

zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

………………………..        ………………………..  

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA:  

  

 

  

  

Spis załączników:  
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
2) Załącznik nr 2 – Regulamin Operatora Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz numerów telefonów 
4) Załącznik nr 4 – kopia Oferty  
5) Załącznik nr 5 – Plan taryfowy  
 


