
 

 

Wzór Umowy 

na świadczenie usług łączności radiotelefonicznej 

 

Zawartej w dniu ………………….. r. w Warszawie w rezultacie wspólnego udzielenia zamówienia 

sektorowego o wartości poniżej 443 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego nr ....... 

podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art.133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu 

i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, zwanym 

dalej „ZTM” lub „Zamawiającym” reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr GP-

OR.0052.5237.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, 

przez: 

Pana Wiesława Witka – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego 

Działającym również w imieniu i na rzecz 

Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Warszawie (01-710), ul. Włościańska 52, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146125, o kapitale zakładowym w 

wysokości 430 933 000 zł, NIP 525-22-56-730 zwanej dalej „MZA”, na podstawie pełnomocnictwa 

zawartego w Porozumieniu o wspólnym udzieleniu zamówienia z dnia …….. 

Zwanymi dalej łącznie „Zamawiającymi” 

a 

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

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

reprezentowanym/ą przez ……………………………..- …………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Usługodawcą 

§1  

DEFINICJE 

1. Usługodawca – przedsiębiorca, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do 

wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prowadzący działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych w sieci publicznej, 

2. Usługa Łączności – oznacza usługę w zakresie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu 

dyspozytorskiego realizowaną przez Usługodawcę. 



 

 

3. Pakiet Łączności – oznacza zestaw Usług Łączności skonfigurowanych dla potrzeb 

Zamawiających. 

4. Sieć – automatyczna sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego 

zapewniająca łączność pomiędzy urządzeniami radiotelefonicznymi w regionach sieci tj. 

obszarach geograficznych pokrytych zasięgiem działania Sieci. 

5. Radiotelefon – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie się przy 

pomocy emisji lub odbioru fal radiowych. 

6. Numer radiotelefonu, kryptonim – identyfikator radiotelefonu w sieci, służący do 

wywoływania połączenia z konkretnym urządzeniem przez innego użytkownika sieci. 

§2  

PRZEDMIOT UMOWY 

Przez zawarcie niniejszej umowy Usługodawca udostępnia, a Zamawiający nabywają prawo do 

korzystania – na warunkach określonych w niniejszej umowie - z połączeń indywidualnych 

i grupowych w cyfrowym systemie radiowym – dla radiotelefonów wskazanych przez 

Zamawiającego, zwanych dalej: „Pakietem Łączności” lub „Przedmiotem umowy”. Szczegółowy 

opis zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

§ 3  

REALIZACJA UMOWY  

1. Pakiet Łączności będzie dostarczony na rzecz ZTM w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r.  

do dnia 30 listopada 2021 r.  

2. Pakiet Łączności będzie dostarczony na rzecz MZA w okresie od dnia 5 lipca 2020 r. do dnia 

30 listopada 2021 r. 

3. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami. 

4. Usługodawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu umowy będzie odpowiedzialny 

za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników 

i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu umowy. 

5. Usługodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zobowiązany jest 

do  przeprowadzenia we współpracy z Zamawiającym procedury opisanej w pkt. 1 

Załącznika nr 5 do Umowy (Ustalenie konfiguracji sieci łączności radiowej). 

6. Usługodawca, w trakcie trwania umowy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4, 

będzie dokonywał zmian w konfiguracji Radiotelefonów i sieci łączności radiowej: 

a) W przypadku włączenia do sieci nowych Radiotelefonów lub wyłączenia z niej 

Radiotelefonów już funkcjonujących – zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2 



 

 

Załącznika nr 5 do Umowy. W ramach realizacji ww. zobowiązania, Usługodawca, na 

każde żądanie Zamawiającego, przeprowadzi proces rozprogramowania 

Radiotelefonu np. w celu przekazania go przez Zamawiającego do naprawy innemu 

podmiotowi, a następnie dokona ponownego zaprogramowania Radiotelefonu. 

b) Dla zlecenia zmiany konfiguracji Sieci, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2 

Załącznika nr 5 do Umowy – nie więcej niż 3 razy w roku. 

c) Dla zmiany konfiguracji poszczególnych Radiotelefonów - nie więcej niż 200 

radiotelefonów na kwartał. 

d) W przypadku przeprowadzania z inicjatywy Usługodawcy czynności serwisowych 

przy poszczególnych Radiotelefonach – w zakresie zmian konfiguracji tych 

radiotelefonów.  

 

7. Usługodawca zobowiązany będzie do programowego dostosowania wskazanych przez 

Zamawiających Radiotelefonów do standardu Tier III: 

a) W sposób zapewniający zachowanie ich pełnej możliwości funkcjonowania w sieci 

w standardzie Tier III także po zakończeniu Umowy. 

b) W terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

c) Koszt niezbędnych prac, w tym również udzielenia i przekazania stosownych licencji 

(w tym tzw. kluczy licencyjnych) oraz innych działań niezbędnych dla dostosowania 

urządzenia do pracy w standardzie Tier III pokrywa Usługodawca. Zainstalowane 

w urządzeniach na podstawie niniejszej Umowy klucze licencyjne pozostają 

własnością Zamawiających także po zakończeniu obowiązywania Umowy. 

 

8. W przypadku stwierdzonej niesprawności Radiotelefonu korzystającego z Pakietu 

Łączności, Usługodawca w ramach umowy prowadzić będzie, w ramach wynagrodzenia o 

którym mowa w §4, diagnostykę wskazanego urządzenia na podstawie zgłoszenia od 

Zamawiającego: 

a) w siedzibie Zamawiającego, a także w miejscach postoju taboru wyposażonego 

w środki łączności oraz na stanowiskach dyspozytorskich na terenie 

m.st. Warszawy. 

b) nie później niż w terminie 96 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, 

c) w zakresie weryfikacji właściwego zaprogramowania urządzenia (zgodnego 

z aktualną konfiguracją sieci). 

d) dla Radiotelefonów należących odpowiednio do ZTM lub MZA, diagnostyka 

obejmować powinna także inne uszkodzenia radiotelefonu, w tym określenie 



 

 

elementów wymagających naprawy lub wymiany w celu przywrócenia jego pełnej 

sprawności.  

e) W przypadku potwierdzenia awarii urządzenia, Usługodawca zobowiązany będzie 

do bezpłatnego zaprogramowania wskazanego urządzenia zastępczego, a następnie 

do jego rozprogramowania po zakończonej naprawie. 

f) Terminowe przeprowadzenie czynności diagnostycznych podlega ocenie 

i rozliczeniu zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Umowy. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi, Usługodawca dokona 

zduplikowania wskazanych przez Zamawiającego kryptonimów radiotelefonów: 

a) Usługodawca dokona programowania dwóch fizycznych Radiotelefonów dla tego 

samego kryptonimu w sieci. 

b) Dla każdej pary (zduplikowanych) Radiotelefonów, jednocześnie uruchomiony 

i wykorzystywany będzie tylko jeden z nich. Obsługa obu duplikowanych 

Radiotelefonów rozliczana jest jako jeden abonament. 

c) Liczba kryptonimów w sieci, do których przypisane zostaną zduplikowane 

Radiotelefony, nie przekroczy w danym miesiącu 3% liczby wszystkich kryptonimów. 

10. W terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, na żądanie 

Zamawiającego i w uzgodniony sposób, Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego 

rozprogramowania wskazanych przez Zamawiającego Radiotelefonów. 

§ 4  

WYNAGRODZENIE I ZASADY REGULOWANIA OPŁAT 

1. Płatność za usługi stanowiące Przedmiot umowy uiszczana będzie na podstawie faktur 

wystawianych przez Usługodawcę dla ZTM oraz MZA po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego na następujących zasadach: 

1) Dla ZTM: 

a. Zapłata za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia do ZTM prawidłowo wystawionych faktur, 

b. ZTM na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2018 poz. 2191) wyłącza stosowanie do niniejszej umowy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

 



 

 

2) Dla MZA: 

a.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie wystawioną fakturę 

VAT. 

b. Zapłata za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ………, w terminie 21 dni od daty wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT 

c. Faktury korygujące muszą być wystawiane na bieżąco do każdej usługi, której 

dotyczą 

d. Faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur muszą być wystawiane w 

formie elektronicznej w formacie PDF/A. 

e. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail 

wskazany w umowie. 

f. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony MZA jest pani 

Małgorzata Gawrońska e-mail: malgorzata.gawronska@mza.waw.pl 

g. W uzasadnionych przypadkach, osoby wymienione w pkt. f mogą ustalić na 

piśmie inne terminy wystawiania faktur i nie będzie to stanowiło zmiany zapisów 

Umowy. 

2. Nie później niż do 2-go dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca, Usługodawca 

przekaże do Zamawiającego listę Radiotelefonów podłączonych do Sieci, zgodnie z pkt. 5 

Załącznika nr 5 do Umowy. 

3. Faktury dla poszczególnych podmiotów, należy wystawiać, z zastrzeżeniem ust. 4-7 poniżej, 

na poniższe dane: 

ZTM MZA 

Nabywca: 
Miasto st. Warszawa 
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 
Odbiorca i płatnik: 
Zarząd Transportu Miejskiego 
ul. Żelazna 61 
00-848 Warszawa 

Nabywca: 
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 
ul. Włościańska 52 
01-710 Warszawa 
NIP 525-22-56-730 

 

4. W terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

Zamawiający przekaże Usługodawcy informację o stwierdzonych uchybieniach w realizacji 

usługi łączności radiowej, a także wynikającej z nich wartości współczynnika jakości J, 

o którym mowa w ust. 6 poniżej oraz Załączniku nr 3 do Umowy. 
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5. Podstawą do podziału miesięcznych abonamentów na poszczególne faktury, przeznaczone 

odpowiednio dla ZTM oraz MZA, jest lista radiotelefonów należących do MZA, 

przekazywana i aktualizowana przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 

Załącznika nr 5 do Umowy. 

6. Kwotę netto miesięcznego abonamentu dla radiotelefonu koryguje się wg. wzoru: 

𝐴𝑀𝐶 =
𝐴

𝐷𝑀
× 𝐷𝑈 × (1 + 𝐽) 

AMC – Kwota netto abonamentu za radiotelefon w miesiącu kalendarzowym. 

A – Kwota netto miesięcznego abonamentu zgodnie z ofertą. 

DM – Liczba dni w danym miesiącu. 

DU – dla radiotelefonów włączonych lub wyłączonych z sieci w trakcie 
trwania miesiąca - liczba dni, w których radiotelefon korzystał 
z Pakietu Łączności; dla pozostałych (korzystających z Pakietu 
Łączności przez cały miesiąc): DU = DM 

J – globalny współczynnik jakości dla danego miesiąca, przekazywany 
przez Zamawiającego, wyliczany na podstawie prowadzonej oceny 
jakości usług, wg. wzoru opisanego w Załączniku nr 3 do Umowy. 
 

Wyliczoną kwotę abonamentu netto (AMC), zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza - zaokrągla się do 

1 grosza. 

7. Wartości faktur dla ZTM oraz MZA, wyznaczane są według wzorów: 

 

𝐾𝑀𝑍𝐴 = 𝑈𝑀𝑍𝐴 +∑𝐴𝑀𝑍𝐴 

𝐾𝑍𝑇𝑀 = 𝑈𝑍𝑇𝑀 +∑𝐴𝑍𝑇𝑀 
 

KMZA – kwota faktury za dany miesiąc dla MZA. 

KZTM – kwota faktury za dany miesiąc dla ZTM. 

UMZA – suma opłat za inne usługi, realizowane w ramach Umowy wobec 
radiotelefonów wskazanych przez Zamawiającego jako należących do MZA.  

UZTM – suma opłat za inne usługi, realizowane w ramach Umowy wobec 
radiotelefonów innych niż wskazane przez Zamawiającego jako należące do 
MZA. 



 

 

∑AMZA – suma skorygowanych zgodnie z ust. 6 opłat abonamentowych za miesiąc, dla 
wszystkich radiotelefonów wskazanych przez Zamawiającego jako 
należących do MZA, zgodnie z ust. 5. 

∑AZTM – suma skorygowanych zgodnie z ust.  6 opłat abonamentowych za miesiąc, 
dla wszystkich radiotelefonów innych niż wskazane przez Zamawiającego 
jako należące do MZA, zgodnie z ust. 5. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty …… zł netto 

(słownie: ……………………….) powiększonej o wartość VAT ……..% tj. ……….. zł, co daje łącznie 

kwotę …………. zł brutto (słownie: …………………………………) - wartość umowy, w tym płatne 

przez ZTM: …… zł netto (słownie: ……………………….) powiększone o wartość VAT ……..% 

tj. ……….. zł, co daje łącznie kwotę …………. zł brutto (słownie: …………………………………). 

9. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 8, odnośnie poszczególnych Zamawiających 

nie może przekroczyć w kolejnych latach następujących kwot: 

 

 

rok 

Roczna kwota maksymalna: 

Płatna przez ZTM: Płatna przez MZA: 

2019   

2020   

2021   
 

10. Usługodawca oświadcza, iż jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunków Zamawiających. 

12. Zamawiający oświadczają, że będą dokonywali płatności za wykonany Przedmiot 

Zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Zamawiający odpowiadają wobec Usługodawcy za zapłatę wynagrodzenia wyłącznie 

w częściach określonych zasadami wyznaczania wartości faktur opisanymi w niniejszym 

paragrafie. Nie są zobowiązani solidarnie do zapłaty wynagrodzenia. 

14. Usługodawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (*dotyczy włącznie osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą). 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy jakie 

poniósł on przy realizacji Umowy. 



 

 

16. W przypadku, gdy bank Wykonawcy, do którego Zamawiający będą przekazywali 

wynagrodzenie znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, opłaty bankowe z 

tytułu dokonanych przelewów ponosi Wykonawca. 

 

§ 5   

ZABEZPIECZENIE 

1. Usługodawca przed podpisaniem Umowy wniósł na rzecz Zamawiaja ̨cego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy 5% wartości umowy brutto, tj ………………… PLN (słownie 

złotych...............................).  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę, 

w szczególności z tytułu kar umownych oraz odszkodowań. 

3. Zamawiający zwróci Usługodawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w  terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 

Umowy za należycie wykonaną.  

4. Uprawnienia Zamawiającego określone w niniejszym paragrafie mogą być realizowane 

przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do 

dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Usługodawcy, 

w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenia 

w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 

możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).  

 

§ 6   

ZMIANY W CZASIE TRWANIA UMOWY  

1. Zamawiającym w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmiany liczby Radiotelefonów 

korzystających z Pakietu Łączności, jednak ich liczba zawierać się będzie pomiędzy 400 

a 1100, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Procedurę przekazywania informacji o zmianie 

liczby radiotelefonów opisuje Załącznik nr 5 do Umowy. 

2. W okresie 8 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi, liczba Radiotelefonów 

korzystających z Pakietu Łączności może być niższa niż opisana w ust. 1, nie niższa jednak 

niż 250. W pierwszych 21 dniach świadczenia usługi, liczba radiotelefonów może być niższa 

od wskazanej w zdaniu poprzednim. 

3. Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia wyższej niż wskazana w ust. 1 liczby 

Radiotelefonów korzystających z Pakietu Łączności w uzgodnionym okresie. 

4. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania Umowy: 



 

 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

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 

 Usługodawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania 

Zamawiającemu rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania Pakietu 

Łączności. 

Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Usługodawcy, strony zawrą 

aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia 

Usługodawcy. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, 

jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia 

Usługodawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa 

powyżej.  

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest wystąpienie z wnioskiem przez 

Usługodawcę w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów, 

o których mowa w pkt a)-c) powyżej. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadkach opisanych w ust. 4 i 5 Usługodawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Usługodawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§7   

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od przyczyn jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do  



 

 

odstąpienia od umowy albo do rozwiązania jej w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadkach, gdy: 

1) W stosunku do Usługodawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, 

2) Usługodawca utracił uprawnienia niezbędne dla wykonywania Usług, 

3) Usługodawca przerwał świadczenie usługi i nie realizuje ich pomimo pisemnego 

wezwania, 

4) Usługodawca nie rozpoczął świadczenia usługi, 

5) Usługodawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, 

pomimo pisemnego wezwania do usunięcia uchybień. 

2. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w o którym mowa 

w ust. 1 w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanki określonej w umowie. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadkach określonych w ust. 1, Usługodawca będzie zobowiązany do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn 

leżących po stronie Usługodawcy, zgodnie z §9 ust.1 Umowy. 

§ 8   

KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na podane poniżej adresy: 

Zamawiający: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 

………………………………. - Dział ………………………tel. …………………….e-mail: ………………………………. 

MZA: ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa 

………………………………. - Dział ………………………tel. …………………….e-mail: ………………………………. 

Usługodawca : …………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………… - tel. ……………………………………….. e-mail: …………………..…..…………………… 

2. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu oraz 

numerów telefonów i innych danych. W razie zaniedbania przez Stronę tego obowiązku, 

pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o 

niemożności doręczenia (lub podobnej w skutkach) traktuje się jako doręczone z dniem 

jego drugiej awizacji .  

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 

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). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i 

reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione 

drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym 

(wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu 

Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-

mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. 

Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane 

udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 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 (RODO). 

§ 9 

 SKUTKI NARUSZENIA UMOWY  

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Usługodawcy, Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 8.  

2. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia świadczenia usług lub niedotrzymania terminów 

włączenia lub wyłączenia radiotelefonów do/z sieci, Usługodawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną za każdy niewłączony (niewyłączony) do sieci radiotelefon, w wysokości 

dwukrotności opłat abonamentowych dla tego radiotelefonu, które byłyby należne za 

świadczenie usługi w okresie opóźnienia, ze wskaźnikiem jakości J=1,0.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Niezależnie od naliczenia kar umownych przewidzianych Umową, Zamawiający prowadzić 

będzie ocenę jakości świadczonych usług zgodnie z odpowiednimi zapisami Umowy. 

5. Usługodawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Usługodawcy, 

chociażby wierzytelność Usługodawcy o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna 

(potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Usługodawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę 

księgową. 

 

 



 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Usługodawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska 

ewentualnie, imienia nazwiska i formy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia 

działalności gospodarczej) przedmiot umowy oraz wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330 ze zm.). 

2. Integralną częścią umowy są dołączone do niej: 

1) Załącznik nr 1 „Wymagania techniczne dla sieci łączności radiowej” 

2) Załącznik nr 2 „Wymagania w zakresie zasięgu i pojemności sieci łączności radiowej” 

3) Załącznik nr 3 „Zasady oceny jakości usług” 

4) Załącznik nr 4 „Zasady weryfikacji jakości usług przez Zamawiającego” 

5) Załącznik nr 5 „Zasady komunikacji Usługodawcy z Zamawiającym” 

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

7) Oferta złożona przez Usługodawcę 

których postanowienia wiążą obie strony. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Usługodawcy i dwóch dla Zamawiających. 

 

Usługodawca     Zamawiający/MZA 


