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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 U M O W A 

(wzór) 

zawarta w dniu ………………………………. 2020 r. w Warszawie, pomiędzy:  

Polską Agencją Nadzoru Audytowego, działającą na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020r. poz. 1415), z 

siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 1, NIP 5252802078, REGON 384416473, 

reprezentowaną przez: 

Pana Marcina Obronieckiego – Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym/-ą przez: 

…………………………….……………………………… 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”. 

 

 § 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do 

mobilnego Internetu wraz z dostawą 40 (słownie: czterdziestu) sztuk kart SIM, poprzez które 

świadczone będą usługi, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

2. Szczegółowy opis świadczonych usług, w tym elementów składających się na opłatę 

abonamentową  obowiązującą we wskazanym pakiecie taryfowym, jak również wymagania 

dotyczące kart SIM określa umowa, Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

3. Wykonawca dostarczy karty SIM do siedziby Zamawiającego przy ulicy Kolejowej 1 w 

Warszawie, na własny koszt i ryzyko po uprzednim umówieniu się poprzez adres e-

mail……………… lub numer telefonu……………………. 

4. Dostawa kart SIM, nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy i zostanie 

zrealizowana jednorazowo. Strony ustalają, że dostawa odbędzie się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach  

9:00 – 15:00. 

5. Przekazanie kart SIM zostanie potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Protokół sporządza Wykonawca. Protokół musi 

wskazywać wszystkie nr MSISDN dostarczonych kart SIM. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 16 

lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 2460, z późn. zm.) i dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym odpowiednim dla 

należytego wykonania umowy. 
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2. Wykonawca zapewnia pełną dostępność usług, zgodnie z aktualnymi mapami krajowego zasięgu, 

dostępnymi na stronach internetowych Wykonawcy i z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń 

internetowych w sposób ciągły, przez cały okres trwania umowy i jest obowiązany do 

niezwłocznego usuwania potencjalnych zakłóceń i innych utrudnień, które mogłyby utrudniać lub 

uniemożliwić korzystanie z usług. 

3. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca zapewnia dostęp do Internetu poprzez 

dostarczone karty SIM w ramach abonamentu określonego w Załączniku nr 2 do umowy. 

Wykonawca obowiązany jest blokować możliwość realizowania połączeń telefonicznych   

i korzystania z jakichkolwiek dodatkowo płatnych usług lub usług o tzw. podwyższonej opłacie 

(premium rate). Aktywowanie takich usług może zostać umożliwione wyłącznie na podstawie 

zleceń dotyczących poszczególnej usługi oraz indywidualizujących kartę SIM, na której mają być 

świadczone, przekazanych Opiekunowi umowy lub poprzez Biuro Obsługi Klienta przez osoby, 

o których mowa w § 4 ust. 2 lub poprzez system, o którym mowa w ust. 5. 

4. W razie nienależytego zablokowania usług wskazanych w ust. 3 i naliczenia opłat innych niż 

miesięczna opłata abonamentowa bez spełnienia warunku zlecenia, o którym mowa w ust. 3 lub 

nienależytego wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje zapłata 

za te usługi.  

5. Wykonawca obowiązany jest do nadania osobom, o którym mowa w § 4 ust. 2, uprawnień do 

korzystania z elektronicznego systemu do zarządzania interaktywnego wszystkimi numerami 

znajdującymi się na koncie Zamawiającego. 

6. Wykonawca obowiązany jest do bezzwłocznej, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, 

odpowiednio wymiany lub wydania duplikatu w przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży 

lub zmiany formatu karty SIM, poprzez  Opiekuna lub innych upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, a po uzgodnieniu z Zamawiającym również w autoryzowanych punktach 

sprzedaży/obsługi Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tym 

związanych, w tym kosztów aktywacji.  

7. Zakończenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do mobilnego Internetu 

na wszystkich kartach SIM nastąpi z chwilą zakończenia umowy na zasadach określonych w 

umowie, a umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.  

 

§ 4 

1. Opiekunem umowy, wyznaczonym do bieżących kontaktów z przedstawicielami 

Zamawiającego, jest ……………………………………, nr tel. ………………………….,  

e-mail …………………………………………... 

2. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów z Wykonawcą w ramach umowy, w tym do 

zgłaszania reklamacji, składania wniosków i oświadczeń oraz przekazywania zleceń, o których 

mowa w § 3 ust. 3 oraz do odbioru kart SIM, są: 

1) ……………………………………., nr tel. ……………………………., e-mail: 

…………………………………….., fax: ……………………………... 

2) …………………………………….., nr tel. ………………………………, e-mail: 

…………………………………….., fax: ……………………………… 

3. Zmiany w zakresie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają zgłoszenia drugiej Stronie 

niezwłocznie, poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej 

lub pisemnie i nie wymagają zmiany umowy. 
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§ 5 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi................ PLN (słownie: .......................... 

złotych) brutto . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności 

i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie 

zostały one wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy i jej załącznikach.  

3. Ceny jednostkowe netto za poszczególne usługi telekomunikacyjne określa Załącznik nr 2 do 

umowy i cennik usług telekomunikacyjnych dla taryf „biznesowych”, stanowiący Załącznik nr 3 

do umowy. Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 nie mogą ulec 

zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usługi nie objętej niniejszym zamówieniem 

ale świadczonej przez Wykonawcę w ramach usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 

rozliczenie nastąpi zgodnie z cennikiem Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy i 

zostanie zaliczone w poczet wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. 

5. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy całej kwoty wskazanej w  

ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zapłatę pozostałej 

części kwoty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, każdorazowo po zakończonym okresie 

rozliczeniowym realizacji usług, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Termin płatności faktury za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego wynosi 21 dni od daty dostarczenia lub przesłania na adres Zamawiającego:  

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

pana@pana.gov.pl.  

8. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

9. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art.  

108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106, z 

późn. zm., o VAT). 

10. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z Umowy. Zgoda Zamawiającego na dokonanie tych czynności pod rygorem 

nieważności musi być wyrażona w formie pisemnej. Wystawiane przez Wykonawcę dokumenty 

stwierdzające kwotę wierzytelności, w tym w szczególności faktura, powinny zawierać adnotację 

o zastrzeżeniu umownym, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody 

Zamawiającego. 

12. Strony wyłączają w niniejszej umowie stosownie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 

stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019r. poz. 2020, z późn. zm.). 

 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
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1) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług dostępu do mobilnego Internetu - w 

wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

stosunku do każdej karty SIM, na której nie została aktywowana usługa; 

2) za opóźnienie w dostawie kart SIM - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; opóźnieniem jest: 

a) niedostarczenie kart SIM w ogóle w terminie określonym umową lub  

b) dostarczenie kart SIM w terminie określonym umową, ale niezgodnie z umową, w 

szczególności w ilości mniejszej niż wynikająca z umowy – w takim przypadku termin 

opóźnienia liczony jest po upływie dnia, w którym przypada termin dostawy przewidziany 

umową, chyba że Wykonawca dokona w terminie określonym umową ponownej, zgodnej 

z umową dostawy;   

3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 600,00 zł; 

4) w przypadku rozwiązania umowy stosownie do § 7 ust. 5 umowy – w wysokości 1000,00 zł  

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w zakresie 

przenoszącym wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 7  

1. 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 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w 

dostarczeniu kart SIM lub rozpoczęciu świadczenia usługi dostępu do mobilnego Internetu w 

terminie 10 dni od dnia, w którym opóźnienie przekroczyło 7 dni roboczych. 

4. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy w sposób rażący, przez co Strony 

rozumieją brak wywiązywania się z postanowień umownych, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 5, musi zostać poprzedzone powiadomieniem 

Opiekuna umowy o zaistnieniu uchybień i wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, nie krótszego 

niż 7 dni. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest postępowaniem 

niezależnym od postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w Regulaminie stanowiącym 

Załącznik nr 4 do umowy. 

7. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wszelkie koszty powstałe po 

stronie Wykonawcy po dniu rozwiązania umowy obciążają Wykonawcę. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust.1 i 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 

  § 8  
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1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem 

ust.2.  

2. W przypadku przekroczenia kwoty określonej w §5 ust. 1 nastąpi automatyczne wygaśnięcie 

niniejszej Umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu 

przekroczenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. W takim przypadku, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania usługi, w związku z wygaśnięciem umowy.  

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do mobilnego Internetu nastąpi w terminie do 2 dni 

roboczych liczonym od dnia odbioru przez Zamawiającego kart SIM. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.  

 

§ 9 

1. W zakresie, w jakim umowa i jej Załączniki nr 1 i nr 2 w szczególności nie regulują zagadnień, 

o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6-8 i 10-21 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne, zastosowanie znajdują stosowne postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy.  

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy umową lub jej Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 a 

postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, pierwszeństwo ma brzmienie umowy 

lub Załącznika 1 lub Załącznika nr 2, chyba że postanowienia Regulaminu są w tym zakresie 

względniejsze dla Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu 

usunięcia zidentyfikowanych wątpliwości interpretacyjnych na tle stosowania umowy i jej 

załączników, o ile zmiana nie wpłynie na zmianę istoty lub celu umowy.   

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT.  

4. Wszelkie zmiany umowy muszą zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że 

umowa stanowi inaczej. 

5. Spory wynikające z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:  

1) Wykonawca: ………………………………………………………. 

2) Zamawiający:  Polska Agencja Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 02-217 Warszawa. 

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

6. Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy:  

1) Załącznik nr  1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Załącznik nr  2 - Kopia Oferty Wykonawcy złożona w postępowaniu  

3) Załącznik nr 3 – Cennik usług telekomunikacyjnych dla taryf biznesowych. 

4) Załącznik nr 4 – Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna.  

  

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

…………………….       ………………………….. 
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Załącznik nr 5 do umowy. 

Klauzula informacyjna  

Polska Agencja Nadzoru Audytowego 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, 

informujemy: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z 

siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: 

iod@pana.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, t.j. w celu umożliwienia realizacji zadań określonych w Umowie nr ….. z dnia 

…., podpisanej pomiędzy PANA a Wykonawcą, którym jest……………. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zwykłe:  

a) imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu służbowego - w 

przypadku osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktów, 

b) imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu służbowego w 

przypadku osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane wyłącznie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.  

6. Pani/Pana dane zostały przekazane PANA przez Wykonawcę, wskazanego w pkt. 3 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, tj. do zakończenia Umowy, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie 

z przepisami o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;  

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO; 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem Umowy, wskazanej w pkt. 

3. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


