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OAK.KCB.2621/124/16 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – 

Wzór umowy 

 

Umowa nr ….. 

 

Zawarta w dniu …………… 2016 r. w Lublinie pomiędzy:  

Województwem Lubelskim  

Ul. Artura Grottgera 20 20-029 Lublin 

NIP 712 290 45 45, zwanym dalej Nabywcą – 

Lubelską Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin, 

zwaną dalej Odbiorcą, 

reprezentowaną przez Kierownika Oddziału Administracyjno-Kadrowego Panią Monikę 

Kwiatkowską, na podstawie upoważnienia Dyrektora LAWP w Lublinie nr 351/2016 z dnia 

 9 września 2016 r., 

a 

……………………………………………………………       z       siedzibą       w       

……………………, 

………………………………………,  NIP  ………………………,  Spółka  jest  

zarejestrowana  w ……………………………………………………………, ……… Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………… oraz 

wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem …….  

reprezentowanym przez: 

1.      …………………………………………………………………………………………… 

2.      …………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

a dalej zwane  „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie regulaminowym, dla zamówień, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro na potrzeby Lubelskiej  
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Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Przedmiot zamówienia  obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

telefonii komórkowej dla potrzeb służbowych pracowników Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wraz z dostawą 4 sztuk fabrycznie nowych 

telefonów komórkowych.   

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpoczęcie świadczenia usług z dniem 1 stycznia 2017 

r. 

3. Wykonawca zapewni pełną dostępność do sieci i usług bez względu na porę dnia i dzień 

roku; zaoferowany poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji 

łączności głosowej oraz przesyłania danych z i do użytkowanych przez Zamawiającego 

urządzeń. 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i serwisu, szczegółowy opis techniczny 

urządzeń stanowi Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy. 

5. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych 

realizowanych na podstawie niniejszej umowy zostaną określone przez Wykonawcę po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego Regulaminu Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych, wydanym na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489 z późn. zm.). 

6. Regulamin będzie wiązał strony niniejszej umowy w zakresie, w jakim nie jest 

sprzeczny z niniejszą umową oraz załącznikiem nr 1. Regulamin stanowi załącznik nr 2 

do umowy. 

7. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

§ 2. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone miesięcznie za wykonane usługi 

telekomunikacyjne z dołu, natomiast za abonament z góry, na podstawie wystawionej 

faktury. 

2. Wykonawca gwarantuje ceny ofertowe przez cały czas obowiązywania Umowy: 
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1) Wartość  za  48  abonamentów  miesięcznych  (taryfy  głosowe  i  transmisja  

danych)  …………… zł netto + VAT, co daje cenę brutto:

 …………… zł (słownie zł:…………………………). Kwota 

podatku VAT …………… zł. 

2) Cena jednostkowa za 1 abonament z taryfą głosową i transmisją danych: ………… 

zł netto + VAT miesięcznie, co daje cenę brutto: ………… zł (słownie zł: 

………………………………). Kwota podatku VAT: ………… zł. 

3) Wartość dostawy 4 sztuk telefonów komórkowych wynosi: ………… zł netto + 

VAT, co daje cenę brutto: ………… zł (słownie zł:…………). Kwota podatku 

VAT: ………… zł.  

3. Zapłata  nastąpi  przelewem  w  terminie  14  dni  od  daty  dostarczenia  faktur  do  

siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy należne  będzie  za rzeczywiście  wykonane usługi i 

dostarczone urządzenia. 

7. Faktura VAT za dostarczone urządzenia zostanie wystawiona w styczniu 2017 r.  

8. Faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób: 

             Dane nabywcy: 

                   Województwo Lubelskie  

                   Ul. Artura Grottgera 20 20-029 Lublin 

             NIP 712 290 45 45 

             Dane odbiorcy: 

             Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,  

             ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie może umieścić danych o których, mowa w ust 4. na 

fakturze, faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: 

Dane nabywcy: 

Województwo Lubelskie –Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Ul. Artura Grottgera 20 20-029 Lublin 

NIP 712 290 45 45 
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10. Adresem korespondencyjnym, jest adres Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin.                                           

11. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących 

przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający będzie 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość 

stawek podatku VAT – wyższą lub niższą. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych urządzeń wraz z 

akcesoriami, które w zestawie przewidział producent. 

2. Dostarczane urządzenia będą objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w 

załączonych kartach gwarancyjnych. 

3. Wykonawca będzie ponosił względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne dostarczonych urządzeń. 

4. Zamawiający potwierdzi odbiór zamówionych urządzeń w formie pisemnej. Z chwilą 

podpisania potwierdzenia, urządzenia stają się własnością Zamawiającego. 

5. Szczegółowe wykazy (tzw. billingi) zrealizowanych usług dla poszczególnych 

numerów Wykonawca sporządzi nieodpłatnie w wersji papierowej i prześle 

Wykonawcy pocztą wraz z fakturą.   

6. Osobą  upoważnioną  do  zlecania  aktywacji  i  dezaktywacji  kart,  odbioru  bilingów,  

urządzeń i potwierdzania ich odbioru jest pracownik 

Zamawiającego:……………………  

 

§ 4. 

1. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę zasad realizacji umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) naruszenie § 1 ust. 2 – w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki, 

2) naruszenie § 1 ust. 3 – w wysokości 50 zł za każdy dzień braku możliwości 

korzystania z usług poczynając od dnia  rozpoczęcia świadczenia usług. 

Wykonawca może zamiast zapłaty kary umownej udzielić Zamawiającemu 

bonifikaty w opłatach za świadczone usługi w wysokości należnej kary umownej. W 
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razie udzielenia bonifikaty w opłatach za świadczone usługi, zobowiązanie 

Wykonawcy do zapłaty kary umownej wygasa. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10 % kwoty brutto, o której mowa w  § 

2 ust. 2 pkt 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należności z tytułu 

naliczonych kar umownych w określonym terminie pod rygorem potrącenia. 

4. W    przypadku,    gdy    szkoda    spowodowana    niewykonaniem    obowiązku    

wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana  

na tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje należycie Umowy, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w 

formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  

§ 5. 

Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy będzie współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc Techniczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

§ 6. 

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo telekomunikacyjne. 

§ 7. 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 8. 

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

Stron. 

Wykonawca                                                                                                          Odbiorca 
 

  


