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UMOWA NR …… 

 

 

Zawarta w dniu ……..……… pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie  

(03–719 Warszawa) przy ul. Jagiellońska 26, NIP 1132453940 (zwanym dalej „Nabywcą usługi”),  

w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą  

w Warszawie (03–301 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej „Zamawiającym” lub Odbiorcą 

usługi), reprezentowanym przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 

 

a 

………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanych dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy, gdyż wartość przedmiotu umowy nie 

przekracza równowartości 30.000 EURO,  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy (zwanej dalej ‘Umową”) jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 

Zamawiającego w zakresie dostępu do Internetu mobilnego wraz z dostawą modemów USB i kart 

SIM na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

(dalej „SOPZ”) – stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone będą zgodnie z regulaminem świadczenia usług 

przedstawionym przez Wykonawcę (zwanym dalej „Regulaminem”). stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. W przypadku niezgodności zapisów Regulaminu, z zapisami niniejszej Umowy, pierwszeństwo 

mają zapisy Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM i modemów do siedziby Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w terminie 7 dni 

roboczych od daty podpisania Umowy. 

 

§ 2  

Obowiązywanie umowy 

 

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od dnia jej zawarcia. 
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§3  

Osoby wyznaczone do koordynacji Umowy 

 

1. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do współpracy w ramach realizacji Umowy oraz 

innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w 

żadnym wypadku nie stanowi to upoważnienia do zmiany warunków Umowy. Zmiana osób 

wskazanych poniżej nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego jest:  

 ............................................................................................................................................................ 

 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest:  
 
 ............................................................................................................................................................................  

 

§4  

Wynagrodzenie 

 

1. Zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy za usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy, wskazane w ww. ofercie, naliczane 

będzie zgodnie z poniższym: 

- cena brutto za pojedynczy abonament miesięczny na świadczenie usług Internetu mobilnego– 

………………. zł brutto (słownie: ……………. brutto) 

- koszt jednorazowy zakupu modemów USB  – ……………… zł brutto (słownie: ………. brutto) 

2. Łączna wartość Umowy brutto z VAT nie może przekroczyć kwoty ……………. zł brutto (słownie 

złotych: ………………….. brutto). 

3. Należność za usługi Zamawiający będzie regulował przelewem na konto bankowe Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT pod warunkiem, że Wykonawca 

doręczy fakturę na co najmniej 14 dni przed terminem płatności określonym na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 

Warszawa, NIP: 1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której należy dostarczyć 

faktury VAT. 

6. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 

uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. 

 

§5  

Reklamacje 

 

Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie na zasadach i warunkach określonych  

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi 

telekomunikacyjnej (Dz. U z 2014 r. poz.284). 
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§6  

Kary umowne i rozwiązanie umowy 

 

1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za 

każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 ust. 4 Zamawiający ma również prawo 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni na jego usunięcie. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych 

korzyści 

 

§7  

Warunki końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy 

nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

telekomunikacyjne oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku ewentualnych rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami umowy a postanowieniami załączników do Umowy rozstrzygające są 

postanowienia umowy. 

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załącznik: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) Regulamin świadczenia usługi 

3) Formularz oferty Wykonawcy 
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