
UMOWA NR          /CIS-WAZ.271.14.2019 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
CIS-WAZ.271.14.2019, pomiędzy  

Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON: 

142396858, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje  

………………………………….. – ……………………………… 

a 

                            , ………… ................. nr NIP:                 oraz nr REGON:                       , zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez : 

                        –                        

zwanymi dalej Stronami umowy, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z transmisją danych 
oraz mobilnego Internetu dla Centrum Informatyki Statystycznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 na warunkach 
określonych w umowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy.  

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, określona na postawie Formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy wynosi brutto ……………… zł (słownie …………………….. i 
……./100), w tym podatek VAT ……………. zł, obliczony wg. stawki ……%. 

2. Opłaty za realizację przedmiotu umowy będą naliczane wg. stawek określonych w Formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje realizację całego przedmiotu umowy 
określonego w § 1 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 
i Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z uwzględnieniem sumy opłat 
abonamentowych dla całego okresu obowiązywania umowy oraz wszystkich opłat i podatków w 
wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Okres świadczenia usług: 24 miesiące od dnia 1 grudnia 2019 r. 

2. Na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego Centrum Informatyki Statystycznej adres: al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
komplet kart SIM niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Opłaty z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy będą dokonywane 
miesięcznie na podstawie faktury  wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

2. Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich numerów, 
z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru w załączniku do faktury. 

3. Zapłata będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury 
do Zamawiającego.  



4. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy oraz kwoty w złotych, 
stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury sporządzone w sposób odbiegający od 
warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy bez akceptacji.  

5. Faktury za grudzień. będą wystawiane i dostarczane do Zamawiającego najpóźniej w dniu 24 grudnia 
każdego roku obwiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną o wystawieniu tej faktury bezpośrednio po jej wystawieniu na 
adres osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego: 
…………………., e-mail: ………………………… 

6. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), przesyłanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

7. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa się złożenie 
w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

§ 5 

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, w tym śledzenie 
rozliczeń na fakturach, zgłaszanie awarii, ze strony Zamawiającego są ………………………………, e-mail: 
…….…………………. lub …………………, tel. ………………..,  e-mail: ……………………………  

2. Opiekunem odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za obsługę Zamawiającego, upoważnionym do 
współdziałania przy realizacji umowy jest …………………………., tel. ……………….., e-mail: 
….............................  

3. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i 
terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami 
ustalonymi w umowie. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, 
które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania 
zawinione i niezawinione), tak jak za działania i uchybienia własne. 

5. Zmiana osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony 
Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 
otrzymania przez adresata pisma z danymi kontaktowymi nowego przedstawiciela Wykonawcy. 
Uregulowania ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji Umowy osoba upoważniona do współdziałania ze 
strony Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 
z późn. zm.) w wymiarze minimum ½ etatu.  

7. Dla potwierdzenia spełniania wymogu określonego w ust. 6, Wykonawca w dniu podpisania umowy 
złoży oświadczenie, którego wzór zawiera Załącznik nr 4 do umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawcy o składanie oświadczeń 
o których mowa w ust. 7, także w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

§ 6  

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy 

1) bez udziału podwykonawców. 

2) przy udziale podwykonawców, w zakresie …………………………………. . 

3) przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 
……………… 

2. W trakcie realizacji zamówienia, powierzenie wykonanie części zamówienia nowemu podwykonawcy 
lub zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu 
jego zgody. 

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę albo imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, Wykonawca przedłoży na co najmniej 3 dni 
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, dołączając do niego, 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu uzupełnione w takim zakresie, jaki miał zastosowanie 
dla dokumentów składanych Zamawiającemu w trakcie niniejszego postępowania wobec 
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca dodatkowo wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamiać będzie o wszelkich zmianach w zakresie 
danych, o których mowa w ust. 3. 

7. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi podwykonawcami. 

9. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy oraz, nie wyłącza 
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy, 
w tym dotyczących personelu Wykonawcy. 

§ 7 

ZMIANA UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalna 
jest zmiana umowy w sposób dostosowujący umowę do nowo obowiązujących przepisów.  

2. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, aneks każdorazowo wchodzić będzie 
w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. W tym przypadku, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 
może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednią zmianę wynagrodzenia, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia tych zmian wraz z określeniem ich wpływu na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2 i 3, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez 
Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia 
zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, 
zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
związanych z wynagrodzeniami tych osób. Zmiana taka może nastąpić po przedstawieniu 



przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji określającej realny wzrost kosztów związany ze zmianami 
przepisów wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu umowy – zmniejszenia liczby 
aktywnych kart, w przypadku gdy nie będzie dysponował dostateczną ilością środków na 
sfinansowanie objętych niniejszą umowa usług w budżecie na 2020 r. lub 2021 r. Zamawiający 
uprawniony jest do złożenia oświadczenia wskazującego zakres ograniczenia. Umowa ulegnie 
ograniczeniu od dnia wskazanego w oświadczeniu Zamawiającego. Oświadczenie będzie podstawa 
do sporządzenia aneksu. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia 
umowy. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:  

1) Wykonawca nie dostarczył k art SIM w terminie o kreślonym w § 3 ust. 2; a opóźnienie terminu 
przekroczyło 5 dni kalendarzowych, przy czym nie wyklucza to prawa Zamawiającego 
do naliczenia kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, 

2) powtarzające się w kolejnych dwóch miesiącach rozliczeniowych nienależyte świadczenie 
usług, w tym niezapewniania wymaganego limitu usług dla pojedynczej karty SIM, o których 
mowa w Formularzu cenowym, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1), Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy 
poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy 
do usunięcia naruszeń.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2), Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych 
postanowień umowy i usunięcia tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 
umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy nie będzie dysponował 
środkami w budżecie na 2020r. lub 2021r. na sfinansowanie objętych niniejszą umową usług. Umowa 
ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji usług w trybie natychmiastowym. 

6. 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. 

7. Odstąpienie i rozwiązanie umowy musi być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa do odstąpienia umowy lub rozwiązania 
umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie co do wykonanej części umowy. 
W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych 
od drugiej Strony w ramach umowy. 

§ 9 

ODSZKODOWANIE – KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:  

1) w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zestawów kart SIM, w terminie określonym w § 3 
ust. 2, w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 
nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 umowy,  

2) w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, gdy usługi będące 
przedmiotem umowy nie będą świadczone przez co najmniej 24 godziny, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 2 ust 1 umowy, za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu usługi, łącznie nie 
więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia siły wyższej.  

§ 10 

SIŁA WYŻSZA 

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie może 
być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest 
siła wyższa. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które strony nie mają 
wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, 
mobilizacje, zamknięcie granic, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części. 

§ 11 

POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 
Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym 
współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i danych, 
o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy 
do ich ujawnienia,  

2) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego 
na ich ujawnienie, 

3) stały się publicznie dostępne bez naruszania zapisów umowy. 

3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 
umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej wykonania. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich pracowników, podwykonawców 
i osoby trzecie, którym Wykonawca ujawnił informacje o Zamawiającym uzyskane w wyniku 
realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub innych, 
które przepisy te zastąpią oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie 
u Zamawiającego, 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego, 

4) dane statystyczne – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r, o statystyce 
publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 997).  

6. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę 
z Pracownikami świadczącymi usługi, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
wglądu Zamawiającemu.  

7. Wykonawca zapewni oraz zobowiąże podmioty wskazane w ust. 4 powyżej do pełnej ochrony 
informacji uzyskanych od Zamawiającego w wyniku realizacji umowy wskazanych w ust. 5 oraz pełną 



ochronę danych osobowych na warunkach zgodnych z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi 
przepisami prawa dotyczącymi ochrony informacji oraz danych osobowych i prywatności. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wystąpią u Zamawiającego lub osób 
trzecich w związku nieprzestrzeganiem obowiązku zachowania poufności określonego w umowie. 
W szczególności Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem do Zamawiającego związanym z naruszeniem 
poufności lub dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe 
swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji 
przedmiotu umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym. 

10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej 
lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia. 

13. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci wizerunku, 
imion, nazwisk i nr-u dokumentu tożsamości, obejmujące pracowników, klientów, dostawców lub 
innych osób współpracujących z Zamawiającym. 

14. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w 
celu realizacji umowy. 

15. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci 
wizerunku, imion i nazwisk, obejmujące pracowników, dostawców lub innych osób 
współpracujących z Wykonawcą. 

16. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w 
celu realizacji umowy. 

17. Wykonawca oraz podmioty wskazane w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, mają 
obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich zdarzeń, które naruszają lub mogą naruszyć przepisy 
prawa, polityki bezpieczeństwa, procedur lub instrukcji dotyczących bezpieczeństwa informacji 
i obowiązujących u Zamawiającego lub w jednostce nadrzędnej w stosunku do Zamawiającego. 

18. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku gdy obowiązek ujawnienia 
informacji wynika z przepisów prawa. W przypadku konieczności ujawnienia informacji Wykonawca, 
o ile jest to prawnie dopuszczalne, poinformuje Zamawiającego o nałożeniu na niego obowiązku 
ujawnienia informacji i dołoży wszelkich starań aby zakres ujawnianych informacji nie wykraczał 
poza obowiązek nałożony przepisami prawa. 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą 
mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla użytkowników obowiązujący od dnia ……………………. roku, stanowiący 



załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że umowa ta ma pierwszeństwo stosowania 
przed jakimikolwiek regulaminami wykonawcy, w tym i zmianami tych regulaminów. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy z Oferty Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 Regulamin wymieniony w § 12 ust. 5 
4) Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

Podpis, , Data            Podpis, , Data 
  



 

Załącznik nr 4 do umowy  

 
 
 
…………………………………………  
…………………………………………  

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że w okresie realizacji umowy, osoba /osoby wykonujące czynności związane z realizacją 
przedmiotu umowy określone w § 5 ust. 2, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 
z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 

……………………..………………………………………  

(data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 


