
  Załącznik nr 6- istotne postanowienia umowy 

 

Zawarta w dniu …………………... w Świdniku  pomiędzy:  

 

spółką pod firmą Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 

20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 – 040 Świdnik), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym wynoszącym 211 138 800 PLN, 

opłaconym w całości, posługującą się REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74,  

 reprezentowana przez: 

 

…………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………… 

 

reprezentowaną przez: 

 

 

zwaną dalej „Dostawcą”. 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1.1. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej  - 

dyszla holowniczego przeznaczonej dla Portu Lotniczego Lublin S.A. Port 

Lotniczy Lublin S.A.  zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą. 

2. W ramach Umowy Dostawca zapewni ubezpieczenie pojazdów i wyposażenia w 

pełnym wymaganym przepisami zakresie na czas konieczny do przetransportowania 

Przedmiotu zamówienia, 

3. Urządzenie nie może być urządzeniem prototypowe. 

4. Dostawca zobowiązuje się wykonać  Przedmiotu zamówienia zgodnie ze (i) 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), (ii) złożoną ofertą oraz w 

sposób wolny od wad prawnych i fizycznych. 

5. urządzenie powinno posiadać homologację tam gdzie to wymagane lub decyzję 

zwalniającą z uzyskania świadectwa homologacji. Urządzenie powinny posiadać 

odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, wraz  z dokumentacją 

określoną w załączniku nr … i wymaganymi świadectwami: Transportowego Dozoru 

Technicznego (TDT), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) umożliwiającymi zgodne 

z prawem użytkowanie  przedmiotu umowy. 

6. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą Przedmiotu zamówienia, do 

Zamawiającego (ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik) lub innego miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie województwa 

lubelskiego. 

7. Dostawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną urządzeń, 

sporządzoną w języku polskim, umożliwiającą ich prawidłową eksploatację. Przyjęcie 

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/tresc.php?artykul=82
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przedmiotowej dokumentacji przez Zamawiającego uzależnione będzie od 

uprzedniego dokonania przez niego jej analizy i akceptacji. 

8. Dostawca przeszkoli ….. przedstawicieli Zamawiającego w zakresie bezpiecznej 

obsługi dostarczanych urządzeń. Miejscem szkolenia będzie PL Lublin, zaś terminy 

szkoleń zostaną każdorazowo uzgodnione między stronami. 

 

Wartość Przedmiotu zamówienia i warunki płatności 

§ 2 

 

1. Wartość całkowita Przedmiotu zamówienia wynosi: ……….. PLN (słownie: ………..), 

powiększona o należny podatek VAT w stawce 23%, tj. …………. PLN (słownie: 

……………..), łącznie …………..  PLN (słownie…………………..) brutto. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę jest protokół końcowego odbioru 

Przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy wraz z 

kompletną dokumentacją techniczną. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni licząc od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

Termin wydania Przedmiotu zamówienia 

§ 3 

 

Wydanie Przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie do 30.11.2015r. 

 

§4 

 

1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru techniczno-

jakościowego dyszla. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia. Upływ 7 – dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić 

później niż ostateczny termin wydania Zamiatarki, o którym mowa w § 3. 

2. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się u  Zamawiającego (ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik)  lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

terminie o którym mowa w ust. 1. 

3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 

egz. dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno-jakościowego nie stwierdzi się usterek, strony będą 

mogły przystąpić bezzwłocznie do odbioru końcowego. W takim przypadku protokół odbioru 

techniczno-jakościowego będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru 

końcowego. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad) 

Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 

stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru 

końcowego. 

6. Odbiór końcowy Przedmiotu zamówienia odbędzie się u Zamawiającego (ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik) w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-

jakościowego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiający i 1 egz. dla Dostawcy i podpisany przez obie strony. 
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Gwarancja i serwis 

 

§ 5 

 

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego Dostawca udziela gwarancji Zamawiającemu na 

Przedmiot zamówienia  na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 4 ust. 6.  

2. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje 

automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na 

okres wskazany w ust. 1. 

3.  Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w 

okresie 10 lat licząc od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 6. 

4. Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części 

zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie 

zapewniona w czasie 7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia. 

5. Dostawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami jak również kompletność 

wyposażenia Przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 

6. W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu zamówienia wykonywane będą bezpłatnie 

przez serwis Dostawcy, w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia ( lotnisko PL 

Lublin S.A. w Świdniku). 

Jeśli zakres koniecznej naprawy wymagać będzie warunków warsztatowych 

Dostawcy, to koszty transportu z miejsca użytkowania do warsztatu wskazanego przez 

Dostawcę ponosi Dostawca. 

 

Kary umowne 

§ 6 

 

1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy, Dostwca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,2% brutto kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku 

Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie poniósł on w 

związku z umową, a Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

ceny Przedmiotu zamówienia określonej w § 2 ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w 

której opóźnienie wydania Przedmiotu zamówienia przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod 

rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej 

stronie. 

4. W przypadku, gdy Dostawca nie przystąpi do naprawy Przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w § 5 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 PLN za 

każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno-jakościowego, w 

terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższać będzie wysokość zastrzeżonych 

kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 

wysokości. 

8. Kary umowne płatne są w terminie wskazanym w wezwaniu do ich zapłaty. 
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9. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych z należnego 

Dostawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Rozstrzyganie sporów 

§ 7 

 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

 

1. Dostawca nie może przenieść jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

2. Zmiana umowy wymaga zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy. 

2. załączniki: 

…… 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :        DOSTAWCA: 
 


