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UMOWA NR
zawarta w dniu ……………………….
na podstawie Wniosku nr …………………… z dnia …………………………
pomiędzy :
ZARZĄDEM MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Numer rejestrowy KRS 0000082699 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 958 13 23 524 REGON: 191920577
Kapitał zakładowy: 112 285 300 PLN, kapitał wpłacony: 112 285 300 PLN
Reprezentowaną przez:
1. Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu
2. Piotr Nowak – Wiceprezes Zarządu
Zwaną w dalszej części umowy ZMPG S.A.
a
………………………………………
………………………………………
Numer rejestrowy KRS Sąd Rejonowy …………… w ……….. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: ……………… REGON: …………………
Kapitał zakładowy: ………………… PLN, kapitał wpłacony: ………………… PLN
Reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
Zwaną dalej Abonentem.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1.1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZMPG S.A. na rzecz Abonenta usług
radiokomunikacyjnych typu dyspozytorskiego poprzez system trankingowy.
1.2 Umowa zostaje zawarta na czas1:
a) określony – do dnia …………………………
b) nieokreślony.

§ 2.
WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
2.1 ZMPG S.A. zobowiązuje się świadczyć usługi określone w Regulaminie Świadczenia
Usług Radiotelefonicznych i na zasadach w nim zawartych na obszarze obejmującym :
- Gdynię od dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana do Chyloni w pasie od morza do
wzgórz morenowych. W zasięgu (granica zasięgu) znajduje się również Pogórze oraz
Kosakowo,
dla radiotelefonów wymienionych we Wniosku na przyznanie abonamentu
radiotelefonicznego.
2.2 ZMPG S.A. zobowiązuje się opracować na własny koszt Projekt relacji połączeń dla
urządzeń radiotelefonicznych Abonenta, po którym możliwe będzie ich oprogramowanie i
aktywacja w sieci trankingowej.
2.3 Termin rozpoczęcia świadczenia usług ustala się na dzień ....................................
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§ 3.
WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
3.1 Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za realizację przedmiotu Umowy według
obowiązującego w dniu wystawiania faktury Cennika oraz odpowiednio do
zaprogramowanych dla niego możliwości, które zostały określone przez Abonenta we
Wniosku na przyznanie abonamentu radiotelefonicznego.
3.2 Szczegółowe stawki za poszczególne rodzaje świadczonych przez ZMPG S.A. usług
określa Cennik.
3.3 Na opłaty za świadczone przez ZMPG S.A. usługi radiokomunikacyjne składają się :
a) jednorazowa opłata aktywacyjna z tytułu uzyskania dostępu do systemu
trankingowego pobierana za każdy włączany do sieci radiotelefon,
b) stała miesięczna opłata abonamentowa za rozmowy radiotelefoniczne grupowe,
c) stałe miesięczne opłaty za dostęp do funkcji dodatkowych systemu,
d) opłaty miesięczne zmienne za połączenia telefoniczne w przypadku korzystania z
takiej funkcjonalności.
3.4 Okres rozliczeniowy zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia tego
samego miesiąca.
3.5 Opłaty abonamentowe, opłaty za funkcje dodatkowe oraz za połączenia telefoniczne
naliczane są za zakończony okres rozliczeniowy.
3.6 W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez ZMPG S.A. w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego opłaty abonamentowe zostaną naliczone proporcjonalnie do ilości dni
świadczenia usług w tym okresie.
3.7 Należność za realizację przedmiotu Umowy będzie realizowana przez Abonenta na
podstawie faktur VAT wystawianych przez ZMPG S.A.
Od opłat za realizację przedmiotu umowy będzie naliczany podatek od towarów i usług
według obowiązujących stawek
3.8 Abonent zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT za usługi radiokomunikacyjne w
terminie 15 dni od daty jej wystawienia przez ZMPG S.A. na rachunek bankowy
określony w treści faktury. Za dzień dokonania zapłaty faktury uważa się dzień uznania
należności na rachunku bankowym ZMPG S.A.
3.9 W razie wystąpienia opóźnienia w dokonaniu zapłaty ZMPG S.A. przysługuje prawo
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 4.
AWARIE
4.1 W przypadku wystąpienia awarii systemu trankingowego ZMPG S.A. ponosi
odpowiedzialność zgodnie z zapisami Rozdziału III Regulaminu Świadczenia Usług
Radiokomunikacyjnych.
4.2 W wypadku wystąpienia przerw w łączności radiotelefonicznej u Abonenta z przyczyn
leżących po jego stronie, ZMPG S.A. zobowiązuje się do ich usunięcia na pisemne
zlecenie. Za realizację tego zlecenia Abonent zobowiązany jest zapłacić opłatę wg
cennika. W przypadku braku odpowiedniego rodzaju usługi w Cenniku ZMPG S.A.
wykona i uzgodni ze zleceniodawcą kosztorys, który będzie podstawą do obciążenia za
wykonaną usługę.. Zaistniała przerwa w łączności radiotelefonicznej u Abonenta z
przyczyn leżących po jego stronie nie będzie powodem jakichkolwiek roszczeń
finansowych.
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§ 5.
DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ
5.1 W wypadku wystąpienia działania siły wyższej w rozumieniu powszechnie stosowanych
interpretacji Kodeksu Cywilnego ZMPG S.A. zwolniony jest z odpowiedzialności za
wypełnienie zobowiązań określonych w Umowie tak długo, aż ustaną przyczyny, dla
których nastąpiło działanie siły wyższej.
5.2 ZMPG S.A. zobowiązany jest natychmiast w formie pisemnej poinformować Abonenta o
zaistnieniu przyczyn pod groźbą utraty praw wynikających z zaistnienia siły wyższej.

§ 6.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
6.1 Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie
mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie, w drodze
bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
6.2 W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory rozstrzygał
będzie Sąd powszechny właściwy dla ZMPG S.A.
6.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy „Regulaminu
świadczenia usług radiokomunikacyjnych przez ZMPG S.A.” oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

§ 7.
ZMIANY W UMOWIE
7.1 Abonent może wystąpić do ZMPG S.A. o zwiększenie lub zmniejszenie ilości
radiotelefonów objętych Umową wypełniając Wniosek o przyznanie (rezygnację z)
abonamentu radiotelefonicznego. Każdy Wniosek o przyznanie (rezygnację z)
abonamentu radiotelefonicznego stanowi kolejny załącznik do Umowy i jest jej integralną
częścią po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia przez ZMPG S.A.
7.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej Aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie
poprzednim.
7.3 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej strony.

§ 8.
OŚWIADCZENIA STRON
8.1 Abonent oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu Pracy Sieci Radiotelefonicznej,
Regulaminu Świadczenia Usług Radiokomunikacyjnych przez ZMPG S.A. i Cennika
usług radiokomunikacyjnych dostarczonych wraz z niniejszą Umową i wyraża zgodę na
na stosowanie się do zawartych postanowień.
8.2 O wszelkich zmianach w regulaminach i cenniku określonych w punkcie 8.1 skutkujących
wzrostem cen Abonent będzie informowany przez ZMPG S.A. na piśmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Aktualne regulaminy i
cennik dostępne są w siedzibie Działu Informatyki i Telekomunikacji ZMPG S.A. przy ul.
Polskiej 17 w Gdyni.
8.3 Abonentowi kwestionującemu terminowość, należytość lub rozliczenie świadczonych
przez ZMPG S.A. usług radiokomunikacyjnych przysługuje prawo kierowania sprawy na
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drogę postępowania reklamacyjnego. Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest
w „Regulaminie świadczenia usług radiokomunikacyjnych przez ZMPG S.A.” w
paragrafie 20.
8.4 Abonent oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posługuje się
NIP: ……………. oraz upoważnia ZMPG S.A. do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.
8.5 ZMPG S.A. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posługuje się
NIP : 958 13 23 524

§ 9.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku ZMPG S.A. informuje iż:
9.1 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia
S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337) przy ul. Rotterdamskiej 9 zwany dalej ZMPG S.A.
9.2 Inspektor Ochrony Danych w ZMPG S.A. został wskazany na stronie internetowej
https://www.port.gdynia.pl/pl/kontakt/zmpg-a-s-a
9.3 W okresie obowiązywania Umowy Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług
radiokomunikacyjnych oraz w celach wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo Telekomunikacyjne lub innych obowiązujących przepisów; zaś po zakończeniu
obowiązywania umowy – w okresie i dla celów dochodzenia roszczeń wynikających z
umowy, jak też w celu wykonania obowiązków nałożonych na ZMPG S.A., a
przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne lub przepisach odrębnych.
9.4 Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie i celu wskazanym powyżej nie
wymaga Pani/ Pana zgody. Posiada jednak Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i
prawo do przenoszenia danych, jak też prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/ Pana dotyczących odbywa się z naruszeniem ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9.5 Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
9.6 Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego.
9.7 Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

PODPISY

ZMPG S.A.

Abonent
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