UMOWA NR ……/2021
zawarta w dniu…………………..pomiędzy:

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
NIP 583-10-66-122 reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej Wykonawcą.
Osoby reprezentujące Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy są umocowane do
zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia i niniejszym zawierają umowę, do której nie ma
zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (usługa o wartości poniżej 130 000 złotych)
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pt.: usługa abonamentu do
telefonu satelitarnego na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami
specyfikacji technicznej, zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert i złożoną ofertą, zwanego
dalej przedmiotem umowy.
2. Zaproszenie do składania ofert oraz złożona oferta stanowią integralną cześć umowy jako
załącznik nr 1.
§2
1. Wartość zamówienia
 wartość netto wynosi:
 podatek od towarów i usług w wysokości:
 wartość brutto abonamentu rocznego wynosi:
2.

3.

……….. zł
……….. zł
………... zł

Cena, o której mowa w ust. 1, stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie usługi, ma charakter
ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
w szczególności: abonament miesięczny PostPaid z umową na 12 miesięcy kalendarzowych
z pakietem:
 10 minut miesięcznie do sieci stacjonarnych i komórkowych;
 10 SMS miesięcznie do wszystkich sieci;
 nielimitowanych rozmów w ramach sieci Iridium.
W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego pakietu wiadomości SMS lub pakietu minut
do sieci stacjonarnych i komórkowych, określonych w ust. 2, Wykonawca zapewnia możliwość
dokupienia dodatkowych smsów i minut połączeń głosowych po stawkach określonych
w cenniku usług Iridium PostPaid stanowiącym integralną cześć umowy jako załącznik nr 2.
§3

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Okresem rozliczeniowym, za świadczone usługi abonamentowe jest okres jednego miesiąca
kalendarzowego. Po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi Wykonawca wystawi
Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu abonamentu, jednakże wysokość ceny abonamentu nie
może przekroczyć ryczałtowo określonej w § 2 ust. 1 wysokości ceny abonamentu w skali roku
kalendarzowego z zastrzeżeniem § 2 ust. 3. Fakturę za miesiąc grudzień Wykonawca wystawi do
dnia 15 grudnia 2021 r.
Zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi abonamentowe będzie następować przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………………… w terminie do 21
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
Na czas obowiązywania umowy przesyłanie faktur może odbywać się drogą elektroniczną.
Właściwym adresem e-mail dla Zamawiającego do otrzymywania faktur elektronicznych jest
wyłącznie adres e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie
faktur postaci elektronicznej.
W celu zachowania integralności faktury oraz właściwego zweryfikowania autentyczności jej
pochodzenia Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu fakturę elektroniczną
w nieedytowalnym formacie PDF z adresu e-mail: ………………………..
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może przelać wierzytelności z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Przedmiot umowy w zakresie
od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

§4
świadczenia usługi

abonamentowej

realizowany

będzie

§5
Reklamacje dotyczące wysokości opłat będą wnoszone przez Zamawiającego, drogą mailową na
adres …………………., w ciągu 14 dni od otrzymania faktury za miesiąc rozliczeniowy,
a Wykonawca odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zamawiający może żądać przedstawienia przez Wykonawcę wykazu połączeń dla kart SIM wraz
z wykazem naliczonych opłat. Wykaz zostanie przedstawiony Zamawiającemu nieodpłatnie
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia
zakończenia okresu rozliczeniowego, którego żądanie dotyczy.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto
określonej w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy
przez Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 4 lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1.
Zamawiający wszelkie kary umowne może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy
bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia.
Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem
nieważności do wykonania lub zaprzestania nienależytego wykonywania umowy

5.

6.
7.

i wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego nie
zastosuje się do jego treści.
W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości w ciągu 7 dni od stwierdzenia, że opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie 5 dni w stosunku do terminu o którym mowa
w § 4.
Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 5, będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem
szczególnych i obiektywnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy do
zajścia takich okoliczności doszło należy do Zamawiającego.

§7
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Klauzulę Informacyjną Zamawiającego, stanowiącą załącznik
nr 3 do umowy, osobom których dane Wykonawca udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją
umowy.

1.
2.
3.
4.

§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
Stron.

………………………………..
Zamawiający

…..…………………………….
Wykonawca

