
Załącznik nr 3 
Zapytanie ofertowe znak  9/ZO/ZPU/16  

 WZÓR UMOWY NR 9/ZO/ZPU/16 
 

 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 1 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Szpitala Miejskiego  
w Zabrzu Sp. z o. o. i Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 

 
zawarta dnia…….…….........w Zabrzu 

pomiędzy: 
Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale 
zakładowym w wysokości 35.942.450,00 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
oraz 
WYKONAWCĄ 
………………………………………., wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS prowadzonej 
przez …………………………………….., pod numerem …………………………… 
posiadającym NIP: ……………………………… oraz REGON: …………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………..………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r,poz.907 z późn. zm. w skrócie PZP), Zamawiający udziela zamówienia na  
świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu Sp. z o. o. , Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ul. 
Janika 18, w Zabrzu 

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy tj.  
w formularzu ofertowym. 

 
 

WARTOŚĆ UMOWY 
§ 2 

Tytułem ceny za usługi będące przedmiotem umowy oznaczone w załączniku nr 1 do umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………………………………… zł brutto 
(słownie: 
………………………………………………………………………………………………….),w tym 
kwotę ………………………..zł netto wraz z 23% podatkiem od towarów i usług w kwocie 
…………… złotych   

 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas 36 miesięcy tj. od … ………………. 2016r do ………………. 

2018r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 
natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. 
Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, 
w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed 
rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu 
nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem. 
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4. 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. 

 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 4 
 

1. Wykonawca zachowa dotychczasowe numery telefonów 
2. Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usług telefonicznych w okresie trwania umowy. 
3. Czas realizacji połączeń naliczany będzie zgodnie z rzeczywistym czasem połączeń w systemie 

sekundowym, od pierwszej sekundy połączenia, bez opłaty za inicjację połączenia. 
4. Uzgodnione ceny za połączenia: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do 

operatorów sieci telefonii komórkowej, na ulgową infolinię (0801) i do biura obsługi numerów 
zostały określone w załączniku nr 1 tj formularzu ofertowym. 

5. Ceny za połączenia dodatkowe tj. infolinia z wszystkich numerów nie wymienionych w pkt 8 
oraz połączenia do biur numerów międzynarodowych określa aktualny cennik usług 
telekomunikacyjnych Wykonawcy 

6. Wykonawca zapewni dostęp do bezpłatnej infolinii – 0800. 
7. Połączenie wewnętrzne w ramach centrali Zamawiającego będą bezpłatne, ze wszystkich 

numerów wewnętrznych Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy Regulamin świadczeń telekomunikacyjnych  

oraz aktualny cennik usług telekomunikacyjnych. 
9. Wykonawca zobowiązuje się uaktualnić cennik świadczeń usług telekomunikacyjnych w razie 

zmiany cen usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, w szczególności w przypadku obniżenia 
tych cen. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia wysokości stawek za poszczególne usługi będące 
przedmiotem umowy, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen świadczeń usług 
telekomunikacyjnych określonych w cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 

11. Podany w załączniku nr 1 czas trwania połączeń mają charakter szacunkowy i mogą ulec 
zmianie i w takim przypadku nie będzie to miało wpływu na koszt połączeń. 

12. Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby 
odpowiedzialne imiennie: 

 ze strony Wykonawcy tel: ………………………………………………………………………. 
 ze strony Zamawiającego – p. Barbara Skiba Z-ca Kierownika Działu Techniczno-

Gospodarczego  
tel.32 277 61 00 wew. 123 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen 

określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie……………… od daty jej 
otrzymania. 

2. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. 
3. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ……………………………………………………... 
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym 

NIP648-270-05-83  
i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do jej otrzymania. 
 

KARY UMOWNE 
§ 6 

1.   W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 %  łącznej ceny brutto wskazanej w § 2 
umowy za każdy taki przypadek.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy 
z osoba trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez 
zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do 
dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez 
radcę prawnego lub adwokata. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

ogólnie obowiązujące.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

 

   


