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       Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy  
 

 

zawarta w Świdniku w dniu ……………………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, z kapitałem zakładowym w kwocie: 232 966 800,00 zł, 

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

reprezentowana przez: 

 

Krzysztofa Wójtowicza-Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta 

niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją 

terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola 

naziemnego ruchu lotniczego Portu Lotniczego Lublin S.A. (dalej: PLL S.A.). 

2. Przedmiot umowy szczegółowo został opisany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jej załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.  

3. Podstawowy zakres prac obejmuje: 

a) uzupełnienie brakujących mas ziemnych na obszarach RESA przy progach 07 i 25, 

b) utwardzenie powierzchni gruntu przy studniach kanalizacji kablowej oraz kanalizacji 

deszczowej, komorach kanalizacji deszczowej, fundamentach lamp i znaków. 

Utwardzenie zostanie wykonane w postaci odpowiednio wyprofilowanych 

betonowych ramp. 

c) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wyniki badań 

wbudowanej mieszanki betonowej. 

4. Wykonawca, oświadcza że zapoznał się z informacjami udzielonymi przez 

Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą Umową oraz dokonał należytej  oceny 

kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Zaniedbanie tych obowiązków, nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie wykonany siłami własnymi. 
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6. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie 

p…………………………… 

7. Przedstawicielami Zamawiającego będą pp. Grzegorz Krawczyński i Paweł Jarecki. 

 

Sposób wykonania przedmiotu umowy 

§ 2 

 

1. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przeprowadzi wszelkie roboty 

przygotowawcze konieczne do wykonania przedmiotu umowy, w tym wykona 

odpowiednie do charakteru prac zabezpieczenie terenu. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, a także z 

załączonymi do Umowy dokumentami i wskazuje, że umożliwiają one prawidłową, 

terminową i pełną realizację przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać 

się będzie na czynnym lotnisku, obejmującym strefę zastrzeżoną lotniska. Szczegółowe 

regulacje zawarto w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kompletowania, w trakcie realizacji robót, 

wszelkiej dokumentacji w celu przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym, 

w tym dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja zostanie sporządzona w 3 

egzemplarzach i obejmie swym zakresem dokumenty jakościowe w zakresie 

wbudowanych materiałów oraz protokoły badań wbudowanej mieszanki betonowej. 

5. Wykonawca będzie składował i pakował odpady powstałe w trakcie wykonywania 

Umowy własnym staraniem i na własny koszt. Koszt załadunku odpadów na środki 

transportowe i ich wywóz, zagospodarowanie i ich utylizacja obciąża Wykonawcę. 

Odpady te będą zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

6. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W 

przeciwnym wypadku teren zostanie uporządkowany przez Zamawiającego, który 

kosztami obciąży Wykonawcę.  

7. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Wykonawcy należy skompletowanie i 

przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i odbioru prac. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji opisanych w § 1 prac, w tym do: 

a) przygotowania terenu robót, 

b) dostawy i montażu wszelkich urządzeń, materiałów  koniecznych według SIWZ i 

pozostałej załączonej dokumentacji, 

c) wykonania wszystkich robót według SIWZ i pozostałej dokumentacji. 

 

9. Przedmiot Umowy będzie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę i zakupionych na jego  koszt. Wykonawca zapewni również na swój koszt 

wszelkie urządzenia, maszyny i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w  budownictwie. 

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uwzględni w swoim harmonogramie prac 

konieczność ich przerwania na czas rozkładowych operacji lotniczych. Harmonogram 

lotów stanowi załącznik do PFU. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentem pn. „Wymagania dla 

wykonawców zewnętrznych realizujących prace w części lotniczej PLL S.A.”, 
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stanowiących załącznik do PFU, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje 

się do przestrzegania przewidzianych w nim obowiązków. 

 

Dostęp do stref zastrzeżonych 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem 

robót, do zgłoszenia i przeszkolenia minimum 2 osób, które w okresie realizacji 

inwestycji, a następnie w okresie gwarancji, uzyskają stałe przepustki na teren Portu 

Lotniczego Lublin i będą pełniły rolę „opiekunów” dla ekip pracujących w strefie  

zastrzeżonej Portu Lotniczego Lublin, i będą obecne w trakcie wszelkich prac 

prowadzonych przez Wykonawcę w tej strefie według regulacji SIWZ. 

2. Wynagrodzenie należne Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia 

szkolenia wynosi 300 złotych netto / osoba. Wynagrodzenie zostanie powiększone o 

podatek VAT według obowiązującej stawki. Czas szkolenia wynosi 2 dni robocze w 

uzgodnionych terminach. 

3. W celu uzyskania czasowej karty identyfikacyjnej (stałej przepustki) należy złożyć  

następujące dokumenty: 

a) wniosek danej osoby o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do 

uzyskania stałej przepustki – tzw. sprawdzenie ze Straży Granicznej (czas 

sprawdzenia wynosi ok. 3 tygodnie ), 

b) Certyfikat szkolenia z zakresu Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, uzyskany 

po odbyciu stosownego szkolenia (szkolenie jednodniowe), 

c) Zaświadczenie o udziale w szkoleniu z zakresu poruszania się pojazdów i pieszych po 

terenie portu lotniczego (szkolenie jednodniowe). 

4. Szacunkowy czas uzyskania przepustki stałej wynosi ok. 30 dni. 

5. Roboty będą prowadzone na terenie czynnego portu lotniczego w strefie zastrzeżonej,     

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego stosowania się 

do obowiązujących procedur uzyskiwania dostępu do miejsca robót i poleceń służb 

bezpieczeństwa funkcjonujących na terenie Portu Lotniczego Lublin. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do stosowania się do zarządzeń 

wskazanych w załącznikach A, B, C do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU). 

7. Do czasu uzyskania przez Wykonawcę co najmniej 2 przepustek stałych, ze względu na 

specyfikę miejsca prowadzenia prac – funkcjonujące lotnisko i jego strefy zastrzeżone, 

oraz bezpieczeństwo operacji lotniczych, a także ze względu na konieczność 

zapewnienia Wykonawcy możliwości terminowego i bezpiecznego wykonywania prac, 

w tym w prac wykonywanych w okresie gwarancji, Zamawiający bezwzględnie 

wymaga, aby prace odbywały się pod nadzorem co najmniej dwóch osób posiadających 

stałe przepustki Portu Lotniczego Lublin i zezwolenia na poruszanie się w strefie 

zastrzeżonej lotniska. W tym celu Wykonawcy zostanie przydzielonych2 opiekunów z 

ramienia Portu Lotniczego Lublin do sprawowania nadzoru/opieki nad pracownikami 

Wykonawcy.  

8. Z tytułu przydzielenia opiekunów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kosztów 

sprawowania nadzoru/opieki, stanowiących iloczyn stawki  50 zł netto powiększonej o 
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podatek VAT według obowiązującej stawki i liczby godzin pracy każdego 

oddelegowanego pracownika Portu Lotniczego Lublin, z zastrzeżeniem, że 

nadzór/opieka będą sprawowane od poniedziałku do soboty, także w godzinach nocnych 

z wyjątkiem niedziel i świąt. Rozliczenie kosztów nastąpi odrębnie za każdego 

oddelegowanego pracownika Portu Lotniczego Lublin, na podstawie liczby godzin 

sprawowanego nadzoru/opieki, ustalonej w oparciu o grafik obowiązujący przy 

wjeździe i wyjeździe z terenu lotniska.  

9. Z tytułu zapewnienia nadzoru/opieki przez pracowników posiadających stałe przepustki 

Portu Lotniczego Lublin, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę na kwotę ustaloną 

w oparciu o zasady, o których mowa w zdaniach poprzedzających. W przypadku nie 

uiszczenia wpłaty zgodnej z fakturą wystawionej przez Zamawiającego, koszty 

nadzoru/opieki zostaną potrącone z wynagrodzenia końcowego Wykonawcy.  

 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie 4 dni, od dnia podpisania 

umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót określonych w SIWZ i PFU 

upływa w dniu 30 września 2016 r, zaś przedłożenie Zamawiającemu kompletnych 

wyników badań wbudowanej mieszanki betonowej w formie pisemnej  nastąpi do dnia 

31 października 2016 r.  

3. Niezależnie od terminów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

wymaga rzeczowego zaawansowania robót na następującym poziomie: 

a) minimum 5% zaawansowania robót na dzień 01.08.2016 r., 

b) minimum. 50% zaawansowania robót na dzień 01.09.2016 r., 

 

co zostanie potwierdzone częściowymi protokołami odbioru robót. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 5 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

w  trakcie realizacji robót objętych przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa swoich działań  

lub zaniechań wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za własne działanie lub zaniechanie. 

 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność działania za zaniechania osób lub podmiotów, z 

których pomocą będzie wykonywać Umowę.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie robót, w 

szczególności w zakresie norm BHP i ppoż. w zakresie zgodnym z przedmiotem 

umowy, i wynikającym z właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić wszystkie osoby, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy w zakresie BHP. 
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6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych robót, urządzeń lub ich części w toku 

wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i 

własnym staraniem do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca 

dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie lub zabrudzenie. Zabezpieczenie zostanie usunięte w sposób i w terminie 

uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

naprawi zniszczeń lub uszkodzeń i nie przywróci stanu poprzedniego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 

takiej naprawy i przywrócenia stanu poprzedniego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze).   

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji prac aktualnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z 

prowadzoną profesjonalną działalnością oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk 

budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawić mu oryginał polisy ubezpieczeniowej oraz dowód uiszczenia składki.  

 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 6 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót, 

2) odbiór wykonanych robót i zapłata wynagrodzenia, na warunkach określonych w ni-

niejszej Umowie, 

3) zapewnienie „opiekunów” na czas realizacji prac, do momentu uzyskania przez Wy-

konawcę przepustek stałych. 

 

Wynagrodzenie 

§ 7 

 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 

umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę: netto: ………..PLN 

(słownie: …………złotych); podatek VAT 23%: …………….PLN (słownie: 

………………….. złotych ), brutto: ………..(słownie: ……………………….złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne jest w 

następujący sposób: 

a) częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej nie więcej niż 3% wynagrodzenia netto 

określonego w ust.1 niniejszego paragrafu po przekroczeniu przez Wykonawcę 5% 

zaawansowania rzeczowego robót, jednakże płatne nie wcześniej niż po 1 sierpnia 2016 

r.,  

b) częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto 

określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, po przekroczeniu przez Wykonawcę 50% 

zaawansowania rzeczowego robót, oraz po przedłożeniu wyników badań mieszanki 

betonowej wbudowanej do dnia 31.07.2016r.,jednakże płatne nie wcześniej niż po 1 

września 2016 r.,  

c) częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej 80% wynagrodzenia netto określonego 

w ust.1 niniejszego paragrafu, po zakończeniu wszystkich prac  w terenie, w zakresie 
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określonym w SIWZ i PFU oraz po przedłożeniu wyników badań mieszanki betonowej 

wbudowanej do dnia 31.08.2016r. 

d) końcowe wynagrodzenie w kwocie  stanowiącej 10% wynagrodzenia netto określonego 

w ust.1 niniejszego paragrafu, po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem 

umowy oraz po przedłożeniu kompletu wyników badań wbudowanej mieszanki 

betonowej i ich potwierdzeniu przez laboratorium Zamawiającego.  

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej, będą bezusterkowe Protokoły Odbioru 

Częściowego, sporządzone po zakończeniu prac określonych w ust. 2a), 2b), 2c) 

niniejszego paragrafu, podpisane przez Zamawiającego, potwierdzające ich prawidłowe 

i terminowe wykonanie. 

4. Zapłata wynagrodzenia częściowego, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych  

faktur częściowych, w terminie  14 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.. 

5. Zapłata wynagrodzenia końcowego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury obejmującej wynagrodzenie końcowe, która zostanie wystawiona przez 

Wykonawcę po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2d) niniejszego paragrafu, i 

podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, przez przedstawicieli 

Zamawiającego, potwierdzającego prawidłowe i terminowe wykonanie robót.  

6. Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie 21dni, licząc od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

 

Kary umowne 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

kara umowna  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 

7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

c) za opóźnienie w rozpoczęciu prac objętych niniejszą Umową w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - kara umowna w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w wykonaniu robót w terenie w stosunku do terminu określonego w § 4 

ust. 2 niniejszej Umowy, tj. do 30 września 2016 r. – kara umowna w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

e) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu wyników badań wbudowanej 

mieszanki betonowej w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej 

Umowy, tj. do 31 października 2016 r. – kara umowna w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

f) za opóźnienie w zaawansowaniu rzeczowym prac na ustalonym poziomie w stosunku 

do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy -  kara umowna w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
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g) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie 

rękojmi/gwarancji lub nie przystąpienie do usunięcia wad lub usterek w określonych 

w niniejszej Umowie terminach – kara umowna w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,, za każdy dzień opóźnienia,  

2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przeżywającego wysokość kary umownej 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 9 

 

1. W razie wystąpienia 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 całości lub w części, w terminie 7 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w 

przypadku, gdy:  

a) Wykonawca nie przystąpi do realizacji robót lub przerwie ich realizację i nie wznowi 

ich w okresie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego, 

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w rzeczowym zaawansowaniu 

robót, przekracza 5 dni, 

c) Wykonawca wykonuje roboty sprzecznie z umową i pomimo wezwania 

Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy w dalszym ciągu narusza jej 

postanowienia, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

e) Zamawiający stwierdzi powierzenie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy 

lub jego części osobie trzeciej. 

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający może 

wykonać w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

4. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:  

a) wstrzymanie prowadzonych prac, 

b) zabezpieczenie przerwanych prace w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na 

koszt Wykonawcy, 

c) sporządzenie przy udziale Zamawiającego szczegółowego protokołu 

inwentaryzacyjnego prac w toku wraz z zestawieniem wartości.  

 

 

Gwarancja 

§ 10 

 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne    

w rozumieniu art. 577 § 1 k.c. art. 577
1
 Kodeksu cywilnego. Dokumentem 

potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577
2
 Kodeksu cywilnego jest 
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niniejsza Umowa. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi.  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót stanowiących przedmiot umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiający zobowiązany jest 

do zgłoszenia Wykonawcy Wady na piśmie lub mailem, a Wykonawca rozpocznie 

prace naprawcze na własny koszt w terminie nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia i 

usunie wady w terminie 14 dni, chyba że ze względów technologicznych konieczny jest 

dłuższy termin ( np. wymiana urządzenia na nowe), nie dłuższy jednak niż 21 dni od 

daty zgłoszenia usterki. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub nie 

usunięcia ich w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a opóźnienie w 

usuwaniu wad przekracza 5 dni  Zamawiający może stosownie do okoliczności  

rozpocząć lub  dokończyć prace naprawcze na koszt Wykonawcy, zlecając 

ich wykonanie także podmiotom trzecim, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie 

zastępcze). 

4.  Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

5. W przypadku każdej naprawy termin gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu 

przedłużeniu o czas przestoju spowodowanego naprawą. 

6. W przypadku wymiany któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy (np. urządzenia, 

systemu) na nowy, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo, zarówno co do 

tego elementu,. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 11 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. ………..zł (słownie: ……… złotych w formie 

............................................................................................... 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniami zawartymi w 

punktach 1) i 2) poniżej:  

1) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, 

2)  kwota, o której mowa w pkt 1) zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

3. Jeżeli w okresie ważności zabezpieczenia jego wysokość lub zakres ulegnie zmniejszeniu 

lub ograniczeniu z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany do jego 

uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zmniejszenia lub ograniczenia. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest w razie takiej konieczności 

zobowiązany doręczyć Zamawiającemu zaktualizowany dokument potwierdzający 

ustanowienie zabezpieczenia.  
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru lub 

użytkowania wad lub usterek lub jest w trakcie usuwania wad lub usterek.  

 

Zmiana Umowy 

§ 12 

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

przy czym zmiana osób wskazanych w § 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

strony. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

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

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 


