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Załącznik nr 4 – wzór umowy 

Umowa na świadczenie usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych 

 

zawarta w ………………………, dnia ……………………… r. pomiędzy: 

………………………, z siedzibą w ………., ul. ……………………., …..-….. ……………….., wpi-

saną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …………………… Wydział ………. Go-

spodarczy KRS pod nr KRS ……………., NIP …………………...…, REGON …………………….., 

którą reprezentuje: 

………………… - ………………….. 

 

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, 

 

a 

 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Są-

dowego pod numerem 0000568640, NIP 8513186008, REGON 362089459. 

 

którą reprezentuje: 

……………… 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi aktywacji  i świadczenia usługi telefonii 

komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą kart SIM zgodnie ze spe-

cyfikacją wymaganych parametrów techniczno- użytkowych zawartą w Załączniku nr 2 do 

Umowy 

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, środki techniczne oraz zasoby 

ludzkie do świadczenia przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2. Okres obowiązywania umowy 

1. Usługi świadczone będą przez Sprzedawcę przez …… miesięcy od dnia ……………….. 

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, usługi świadczone przez Sprzedawcę 

będą wykonywane na takich samych zasadach i cenach jak przed jego upływem, z tą różni-

ca iż niniejsza umowa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. W takim 

przypadku okres wypowiedzenia umowy dla Zamawiającego wynosić będzie 14 dni  

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w/od dniu/a okresu obo-

wiązywania umowy 

 

§ 3. Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Sprzedawca wyznacza …………………………. jako opiekuna Zamawiającego, e-

mail………………, telefon………………..  

2. Zamawiający upoważniają następujące osoby do składania zleceń i oświadczeń w ramach 

realizacji niniejszej umowy: 
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…………………………………….. e-mail………………, telefon……………….. 

3. Ustala się, że zmiana osób upoważnionych dokonuje się w formie jednostronnego pisem-

nego powiadomienia, które nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Powiadomienie może na-

stąpić w formie papierowej lub e- mail na adres osób wyznaczonych do kontaktu po stronie 

Zamawiającego jak i Sprzedawcy przez osoby do tego upoważnione. 

 

§ 4. Opis świadczonych usług 

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Sprzedawca zobowiązuje się do świadcze-

nia na rzecz Zamawiających usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji da-

nych, umożliwiając: 

1.1. Możliwość samodzielnego zarządzania usługami przez 24 godziny na dobę 365 dni w 

roku. 

1.2. Realizację zamówień usług dodatkowych w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie i załącznikach będzie miał zastosowanie Regulamin 

świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulamin”) obowiązujący u Sprzedawcy. 

3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z posta-

nowieniami stosowanych przez Sprzedawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, 

regulaminów oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej 

umowy.  

4. Postanowienia Regulaminu Sprzedawcy  nie będą miały zastosowania w zakresie w jakim 

utrudniają lub uniemożliwiają realizację postanowień obecnej umowy oraz nakładają na Za-

mawiającego dalsze obowiązki finansowe nie opisane niniejszą umową.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia formularzy aktywacji Sprzedawcy przy 

czym nie będą one stanowiły odrębnych umów, a traktowane będą wyłącznie jako forma 

przekazania informacji. W żadnym wypadku wypełniony formularz nie będzie modyfikował 

niniejszej umowy, a w szczególności nie będzie wprowadzał dalszych zobowiązań po stro-

nie Zamawiającego. 

 

§ 5. Wynagrodzenie i zasady rozliczania 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości wskazanej w ofercie tj.: Zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne 

za każdy miesiąc świadczenia tej usługi z góry/z dołu w terminie 60 dni od daty prawidłowe-

go wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę, przelewem na konto Sprzedawcy wskazane 

w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zobowiązany będzie do dorę-

czania faktury na co najmniej 10 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie 

niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automa-

tycznie przedłużony o czas opóźnienia 

3. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6. Zachowanie poufności 

1. Strony uznają niżej wymienione dziedziny informacji za informacje poufne:  

       - dane techniczne, technologiczne i metodologiczne o przedsiębiorstwie Wykonawcy,    

         poza zawartymi w ofercie, umowie i załącznikach do umowy, 

       - finanse, organizacja i procedury postępowania przedsiębiorstwa drugiej Strony, 
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       - oprogramowanie aplikacyjne, programy i algorytmy, 

       - dokumentację, materiały treningowe, wewnętrzne raporty i analizy, 

       - plany rozwojowe stron, 

       - tożsamość klientów lub potencjalnych klientów Stron, 

       - warunki i postanowienia kontraktów (istniejących lub proponowanych) z klientami lub  

         potencjalnymi klientami Stron i inne dane o charakterze handlowym, 

       - dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, 

       - dane medyczne, 

       - wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne. 

2. Mając na względzie powyższe Strony zgadzają się: 

       - utrzymywać w tajemnicy informację poufną i nie ujawniać, bez wzajemnej pisemnej  

         zgody, żadnej jej części jakiejkolwiek innej stronie, 

       - ograniczyć rozpowszechnianie informacji poufnej w obrębie własnej organizacji,  

          jedynie do osób, które muszą posiadać taką wiedzę w celu realizacji umowy, 

       - wykorzystywać informacje poufne jedynie do celu podjęcia działań, dostarczenia usług  

          i/lub wytworzenia produktów objętych umową, 

       - podjąć niezbędne działania, włączając w to odpowiednie umowy ze swoimi    

          pracownikami oraz odpowiednie ich poinstruowanie, w celu umożliwienia wywiązania  

          się ze zobowiązań wynikających z umowy, 

       - poinformować osoby fizyczne i prawne współpracujące ze Stroną, bez względu na  

          podstawę prawną takiej współpracy, o poufnym charakterze udostępnionych informacji  

         oraz zobowiązać je do zachowania poufności.  

3. Strona może ujawnić informację poufną, jeżeli obowiązek taki jest wymagany obowiązują-

cymi przepisami prawa lub ujawnienie wymagane jest na żądanie organu do tego upraw-

nionego.  

4. Każda informacja poufna ujawniona przez jedną ze Stron drugiej lub jej pracownikom, przed  

        datą zawarcia umowy, staje się informacją jawną.  

5. Postanowienia niniejsze nie stosują się do informacji poufnej podanej do wiadomości  

        publicznej przez Stronę do tego uprawnioną.  

6. Strony zobowiązane są do usunięcia, po zakończeniu lub ustaniu umowy, wszelkich  

        udostępnionych przez drugą stronę informacji i danych poufnych, w szczególności danych   

        osobowych, medycznych i kopii udostępnionych baz danych, co zostanie potwierdzone  

        stosownym protokołem. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy z zachowaniem należytej staranności. 

2. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu za każde rozpoczęte 24 godziny niemożności braku 

usługi objętej niniejszą umowa, karę umowną w wysokości 50 zł za każdą kartę SIM, Jeżeli 

okres niedostępności usług przekroczy 48 godzin Zamawiający będą uprawnieni do wypo-

wiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, 

w terminie 14 dni od wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) gdy  Sprzedawca  będzie  świadczył usługi objęte niniejszą Umową w sposób niezgodny 

z treścią niniejszej Umowy. 
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2) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy na piśmie w formie papierowej lub 

formie e-mail przez Zamawiającego do zaprzestania działania lub zaniechania działania 

niezgodnego z umową w wyznaczonym stosownym terminie. 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, bez żadnego odszkodowania dla Sprzedawcy w przy-

padku braku realizacji zapisów §4, pkt. 1.1, 1.2 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy, Sprze-

dawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto kontraktu. 

6. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodze-

nia od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych z wyłączeniem utraconych korzyści. 

 

§ 8. Postanowienia  końcowe 

1. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Strony dołożą 

wszelkich  starań by rozstrzygać je polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron 

właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W przypadku konfliktu między postanowieniami  niniejszej umowy a załącznikami do 

umowy, postanowienia umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest 

w stanie to określić. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

 

§9 RODO 

Strony ustalają przestrzeganie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-

ku 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa sprzedającego  

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Wymaganych Parametrów  Techniczno –Użytkowych Zamawiającego 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób kontaktowych po stronie Zamawiającego 

 

 

 

 

        Zamawiający      Sprzedawca 

 

 

 

 

……………………………..     …………………………….. 


