
 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Umowa Nr OUM/……/2021/………. 

 

zawarta w Poznaniu, w dniu ……… ...2021 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Dyrektorem Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Panem Krzysztofem Skrzypczakiem, 
z siedzibą Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (kod pocztowy: 61–983) przy ul. Krakowskiej 19, numer NIP 778-10-82-
828, REGON 000332630, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………… reprezentowaną przez ……………………………………………… 
z siedzibą ……………… (kod pocztowy: ………………) przy ul………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………, identyfikującą się numerem NIP 9………………, 
REGON ………………… 
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są dalej łącznie „STRONAMI”, a oddzielnie STRONĄ. 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług ………………………. dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu zgodnie 

z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 w sposób ciągły. 

§ 2 
Wartość wynagrodzenia oraz warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone w sposób określony w ust. 3, 
zgodnie z cenami zawartymi w Szczegółowym wykazie cen, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie obliczone jako suma: 
a) iloczynu ceny jednostkowej brutto za minutę rozmowy określonych w załączniku nr 2 do Umowy - poz. 1-4 

i faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów 
urządzeń końcowych Zamawiającego; 

b) iloczynu miesięcznej opłaty abonamentowej brutto dla łączy określonych w załączniku nr 2 do Umowy poz. 5-7 i ilości 
linii telefonicznych.* 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje należność, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. W podaną w ofercie Wykonawcy cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Płatność następować będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osobę 

trzecią. 

§ 3 
Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy. 
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na 

piśmie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego: 
a) z ważnej przyczyny, za którą Strony uznają powstanie szkody u Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę; 
b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu Umowy rozumianych jako brak reakcji ze strony 

Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości w pracy łączy, brak reakcji Wykonawcy 
na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. 

3. 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. 

§ 4 
Warunki wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w § 1 z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 



z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności z ustawą z dnia 
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). 

2. Wykonawca w ramach realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy zapewni utrzymanie ciągłości świadczenia 
usługi 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

4. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie określonym w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne. 

5. W razie powstania szkody Strony sporządzają na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę jej powstania oraz jej 
rozmiar i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
a) umożliwić Wykonawcy rozpoczęcie prac instalacyjnych w terminie określonym przez Wykonawcę, pozwalającym na 

zachowanie daty rozpoczęcia świadczenia przedmiotu Umowy; 
b) terminowo uiszczać opłaty za wykonane usługi; 
c) uiszczać z tytułu świadczenia poszczególnych usług opłaty obliczone zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy przez cały okres 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2; 
d) utrzymywać w sprawności swoją infrastrukturę przyłączoną do sieci Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie może korzystać z usługi telekomunikacyjnej realizowanej przez Wykonawcę w innych celach niż 

prowadzenie rozmów telefonicznych i przesyłanie/odbiór faksów, a w szczególności nie może korzystać z powyższej 
usługi do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, transferowania ruchu telekomunikacyjnego do innych sieci 
telekomunikacyjnych. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wykonawca jest uprawniony do 
natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, jak również rozwiązać Umowę zawartą 
z Zamawiającym bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

§ 6 
Reklamacje 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu: 
a) niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu zawarcia Umowy; 
b) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi 

telekomunikacyjnej, 
c) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, 
d) nieprawidłowego wykonania usługi telekomunikacyjnej. 

2. Reklamację należy złożyć na adres: ……………….. 
3. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będzie prowadzone na zasadach i warunkach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2460). 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% od wartości kwoty obliczonej jako iloczyn 
miesięcznej opłaty abonamentowej brutto określonych w załączniku nr ….. do Umowy poz. ….. i ilości łączy 
określonych w załączniku nr 1 do Umowy za okres 24 miesięcy gdy Zamawiający odstąpi od jej realizacji z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% od wartości kwoty obliczonej jako iloczyn 
miesięcznej opłaty abonamentowej brutto określonych w załączniku nr …. do Umowy poz. …. i ilości łączy określonych 
w załączniku nr 1 do Umowy za okres 24 miesięcy gdy Zamawiający odstąpi od jej realizacji z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności za wykonanie usługi. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w razie opóźnienia w zapłacie. 
5. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony wyższych kwot do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody. W przypadku dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, łączna wysokość odszkodowania 
wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  całkowitej wartości umowy 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy są wiążące i mają pierwszeństwo przed zapisami Regulaminu świadczenia usług 
Wykonawcy. 



2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych za połączenia tylko w przypadku, gdy będą one 
korzystniejsze od przedstawionych w załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana cen jednostkowych w przypadku opisanym 
w zdaniu poprzednim wymaga formy pisemnej. 

3. Strony umowy przewidują możliwość zmiany prędkości łączy przesyłu danych cyfrowych, na wniosek Zamawiającego 
i zwiększenia minimalnej prędkości nadawania. 

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

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 
Prawa telekomunikacyjnego. 

6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Integralną część umowy stanowi Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 

 
Załączniki: … na ……. ark. 
Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Zał. Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
Zał. Nr 3 - …………………………………………… 
 
 

• Dotyczy telefonii stacjonarnej 
 

   

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 


