
 

 
	

UMOWA	RAMOWA	Nr	_______	

	

zawarta	dnia:	____________	w	Warszawie,	zwana	dalej	„Umową	Ramową”	lub	„UR”,	pomiędzy:	

	

Województwem	Mazowieckim	 z	 siedzibą	 w	Warszawie	 /03-719/	
przy	 ul.	 Jagiellońskiej	 26,	 posiadającym	 numer	 REGON:	
015528910,	 NIP:	 1132453940,	 które	 reprezentuje	 na	 podstawie	
pełnomocnictwa	 udzielonego	 na	 podstawie	 Uchwały	 Nr	
1159/153/20	 Zarządu	 Województwa	 Mazowieckiego	 z	 dnia	 11	
sierpnia	2020	r.:	
	
Agencja	Rozwoju	Mazowsza	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie	/00-236/	
przy	 ul.	 Świętojerskiej	 9,	 zarejestrowana	 w	 Rejestrze	
Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	 dla	 m.st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 XII	 Wydział	
Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 KRS:	
0000249823,	 NIP:	 5213374690,	 kapitał	 zakładowy	 60.000.000,00	
zł	w	pełni	opłacony,	którą	reprezentują:	
	
1.	 Krzysztof	 Filiński	 -	 Prezes	 Zarządu	 Agencji	 Rozwoju	Mazowsza	
S.A.,		
2.	………………………..	–	członek	Zarządu	Agencji	Rozwoju	Mazowsza	
S.A.	
	
zwanym	dalej:	„OI”	lub	„Operator	Infrastruktury”,		
	

Nazwa	podmiotu	
Adres	siedziby/korespondencyjny		
Adres	korespondencyjny	(jeżeli	inny	niż	adres	siedziby)		
KRS/CEiDG		
		
Nazwa	podmiotu	prowadzącego	rejestr		
		
		
NIP,	REGON		
		
		
Prowadzącą	działalność	telekomunikacyjną	na	podstawie		
wpisu	do	rejestru	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych		
prowadzonego	przez	Prezesa	Urzędu	Komunikacji		
Elektronicznej	pod	numerem	_____		
		
Zwana	dalej	Operatorem	Sieci	Dostępowej	lub	OSD		
Reprezentowana	przez:			
Imię	i	nazwisko	reprezentanta(ów)	oraz	pełniona	przez	niego		
funkcja		

OI	lub	OSD	zwani	są	również	dalej	„Stroną”	lub	„Stronami”	Umowy	Ramowej.	

Preambuła	

ZWAŻYWSZY,	ŻE:	

1. OI	 jest	 właścicielem	 infrastruktury	 telekomunikacyjnej	 wybudowanej	 w	 ramach	 projektu	 „Internet	 dla	 Mazowsza”	 	 na	 podstawie	
umowy	 o	 partnerstwie	 publiczno-prywatnym	 zawartej	 w	 dniu	 3	 października	 2013	 r.	 pomiędzy	 samorządem	 województwa	
mazowieckiego	 działającym	 jako	 partner	 publiczny	 oraz	 Konsorcjum	 	 firm:	 	 KT	 	 Corporation,	 	 Daewoo	 	 International	 	 Corporation,		
Asseco		Poland		S.A.,	Warszawskie		Przedsiębiorstwo		Robót		Telekomunikacyjnych		S.A.,		Biatel		Telekomunikacja		S.A.,	BIT	S.A.,	KBTO	
Sp.	z	o.o.,	działającym	jako	partner	prywatny.	W	związku	z	rozwiązaniem	ww.	umowy	z	dniem	23	lipca	2020	r.,	OI	przejął	rolę	operatora	
infrastruktury	telekomunikacyjnej	wybudowanej	w	ramach	projektu	„Internet	dla	Mazowsza”	od	dotychczasowego	operatora,	partnera	
prywatnego,	KBTO	Sp.	z	o.	o.	

2. OI		jest		operatorem		sieci		telekomunikacyjnej		wybudowanej		w		ramach		projektu		„Internet		dla	Mazowsza”	i	oferuje	dostęp	do	tej	
infrastruktury	poprzez	świadczenie	usług	określonych	w	Ofercie	Ramowej;		

3. OI		zobowiązany	jest	świadczyć	usługi	zgodnie	z	Decyzją	Komisji	Europejskiej	w	sprawie	pomocy	publicznej	(Decyzja	Komisji	z	dnia	29	
października	2012	r.	w	sprawie	pomocy	państwa		SA		33473		(2012/N)		–		Polska,		Internet		dla		Mazowsza				C(2012)		7811		final),		w		
szczególności	 	 z	 	opisanymi	 	w	 	niej	 	warunkami	 	Projektu	 	 „Internet	 	dla	 	Mazowsza”,	 	oraz	warunkami	 i	 zasadami	uznania	pomocy	
publicznej	za	zgodną	ze	wspólnym	rynkiem,		

4. OI	 	 zobowiązany	 	 jest	 	 dążyć	 	 do	 	 zapewnienia	 	 przestrzegania	 	warunków	 	 określonych	 	w	 	 Decyzji	 Komisji	 	 wskazanej	 	w	 	 pkt	 	3		
Preambuły		w		sprawie		pomocy		publicznej		w		zawieranych		przez		OI	umowach,		poprzez		określenie		warunków		świadczenia		usług,		
zgodnych		z		przywołaną		Decyzją	oraz	na	obszarach	wskazanych	w	tej	Decyzji.		

5. OSD		jest		operatorem		sieci		dostępowej		umożliwiającej		dostęp		użytkowników		końcowych		do		szerokopasmowego		Internetu		lub		
planuje	 	 stworzenie	 	 takiej	 	 sieci	 	 dostępowej	 	 oraz	 	 jest	 zainteresowany	 	 skorzystaniem	 	 z	 	 dostępu	 	 do	 	 sieci	 	 telekomunikacyjnej		
wybudowanej		w		ramach	projektu	„Internet	dla	Mazowsza”.		

6. Dokumentem	 	 regulującym	 	 kwestie	 	 świadczenia	 	 Usług	 	 jest	 	 Oferta	 	 Ramowa	 	 IDM	 	 (dalej	 	 zwana	 	 “OR”)	 	 zatwierdzona	 	Opinią		
Prezesa		Urzędu		Komunikacji		Elektronicznej		nr	DHRT.WPS.6082.4.2017.10	z	dnia	3.10.2019	r.	wraz	z	załącznikami.	Strony	zdecydowały	
się	zawrzeć	nniejszą	Umowę	Ramową,	na	warunkach	określonych	poniżej.	
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Strony	zdecydowały	się	zawrzeć	niniejszą	Umowę	Ramową,	na	warunkach	określonych	poniżej.	

1. Przedmiotem	UR	jest	świadczenie	przez	OI	Usług	dla	OSD	wskazanych	w	OR.		

2. UR	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania	i	obowiązuje	na	czas	nieokreślony.		

3. Integralną	część	umowy	stanowi	OR	wraz	ze	wszystkimi	jej	załącznikami.		

4. OSD	oświadcza,	że	zapoznał	się	i	akceptuje	warunki	przedstawione	w	OR	obowiązujące	na	dzień	podpisania	UR	wyrażając	zgodę	
na	włączenie	OR,	wraz	z	załącznikami,	do	Umowy.	W	razie	rozbieżności	pomiędzy	treścią	Umowy	a	OR,	postanowienia	Umowy	
są	rozstrzygające.		

5. Aktualnie	obowiązująca	OR	znajduje	się	na	stronie	www.kbto.pl,	w	siedzibie	OI,		oraz	stanowi	załącznik	do	zatwierdzającej	Opinii	
Prezesa	UKE.			

6. Umowę	sporządzono	w	trzech	jednobrzmiących	egzemplarzach,	jednym	dla	OSD	oraz	dwóch	dla	OI.		

7. W	przypadku	zmiany	OR,	OI	zaproponuje	OSD	aktualizację	UR	do	nowych	warunków	w	ciągu	7	DR	(siedmiu	dni	roboczych)	od	
daty	uzyskania	pozytywnej	Opinii	Prezesa	UKE.		

8. OSD	w	 ciągu	 5	 DR	 (pięciu	 dni	 roboczych)	 poinformuje	OI	o	 decyzji	 odnośnie	 akceptacji	 zmiany	warunków	OR.	W	 przypadku	
zaakceptowania	zmiany,	OI	przygotuje	stosowny	aneks		i	przekaże	go	OSD	do	podpisu	w	trzech	egzemplarzach.		

9. Obustronnie	 podpisany	 aneks	 obejmie	 wszystkie	 aktywne	 Umowy	 Szczegółowe,	 	w	 szczególności	 aktualizując	 obowiązujące	
stawki	za	korzystanie	z	Usług	OI.		

10. Strony	wskazują	poniższe	dane	kontaktowe:	
OI	 OSD	

Obsługa	sprzedażowa	i	posprzedażowa	

Email:			sprzedaz@armsa.pl	
Phone:		022	566	47	60	

		
Biuro	zgłoszeń	Awarii	(serwis	24h)	

Centrum	Zarządzania	Siecią	IDM		
ul.	Świętojerska	9		
00-236	Warszawa	

Email:				tech@armsa.pl	
Phone:		022	566	47	60	 		

Faktury	i	płatności	

Email:				finanse@armsa.pl	
Phone:		022	566	47	60	

		

Podpisy	stron		
	

OI	 OSD	

	


