
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

Umowa 

 

 zawarta w Lublinie w dniu _____________ 2012 r. pomiędzy: 

 

Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 

431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 164.438.500 zł opłaconym w całości 

reprezentowaną przez 

________________________________________ 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

__________________________ 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W oparciu o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta niniejsza  umowa (Umowa) o następującej treści: 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: …... (Urządzenie). 

 

przeznaczonego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. Port Lotniczy Lublin S.A.  zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

złożoną ofertą 

1.2.  przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie opisanym w SIWZ. 

łącznie zwane (Przedmiotem zamówienia) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  Przedmiotu zamówienia zgodnego ze (i) 

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

wolnego od wad prawnych i fizycznych wraz  z dokumentacją określona w SIWZ i 

____________________________  umożliwiającym zgodne z prawem użytkowanie  

przedmiotu umowy. 

3. W ramach Umowy Wykonawca zapewni ubezpieczenie Urządzenia i wyposażenia w 

pełnym wymaganym przepisami zakresie na czas konieczny do przetransportowania 

Przedmiotu zamówienia, 

4. Żadne z urządzeń nie może być urządzeniem prototypowym. 



 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu 

zamówienia ze swojej siedziby do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie województwa 

lubelskiego 

 

§ 2 

Wartość Przedmiotu zamówienia i warunki płatności 

 

1. Wartość całkowita Przedmiotu zamówienia wynosi: _________________ PLN 

(_____________________). Podana kwota jest kwotą brutto i uwzględnia podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dostawa 

Przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym.  

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

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  wraz z kompletną 

dokumentacją techniczną o której mowa w SIWZ oraz przeprowadzenie szkoleń. 

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

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz przelewem na rachunek wskazany w 

fakturze. 

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

 

 

Termin wydania Przedmiotu zamówienia 

§ 3 

 

Wydanie Urządzenia nastąpi nie później niż w terminie ______________________ na 

podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru 

techniczno-jakościowego Urządzenia. 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 Urządzenia o którym mowa w § 3. 

2. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 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) 

Wykonawca 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 Urządzenia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 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 Wykonawcy i podpisany przez obie strony. 

 

 

Gwarancja i serwis 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Urządzenie 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 ____________ 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 ________________, od daty zgłoszenia zamówienia. 

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

wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami jak również kompletność 

wyposażenia Urządzenia zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 

6. W okresie gwarancji naprawy Urządzenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis 

Wykonawcy , w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia (lotnisko PL Lublin 

S.A. w Świdniku). 

Jeśli zakres koniecznej naprawy wymagać będzie warunków warsztatowych 

Wykonawcy, to koszty transportu z miejsca użytkowania do warsztatu wskazanego 

przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

7. Postanowienia zawarte w ust. 1 – 6 stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu 

art.  577 Kodeksu cywilnego. 

 

 

Kary umowne 

§ 6 

 

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

0,1% 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 Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w 

związku z umową, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

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 Urządzenia przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem 

nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 



4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy Urządzenia w terminie 

określonym w § 5 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %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, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny Przedmiotu zamówienia określonej w 

§ 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

6. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień przewidzianych w niniejszej 

umowie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w przypadku: 

a. opóźnienia Wykonawcy w wydaniu Urządzenia; lub 

b. gdy w trakcie odbioru techniczno – jakościowego zostaną stwierdzone usterki, wady 

Urządzenia lub gdy Urządzenie nie będzie spełniało wszystkich warunków technicznych 

przewidzianych w SIWZ, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami poniesionymi w związku z koniecznością 

zapewnienia Zamawiającemu Urządzenia  o podobnych parametrach technicznych jak 

przewidzianych w Umowie, w szczególności kosztami najmu, leasingu, itp. za czas do dnia 

wydania Urządzenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnego z postanowieniami 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

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. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych i/lub z 

tytułu roszczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

Rozstrzyganie sporów 

§ 7 

 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji 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 i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

 

1. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na osoby 

trzecie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień Umowy jeśli 

wystąpią niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia: 

2.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany 

sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w 

ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń;  



b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu zamówienia 

lub kosztów eksploatacji; 

c) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

2.2. Zmiany, o których mowa w lit.a. i/lub lit. b. i/lub c. nie mogą być podstawą 

zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1; Każda ze 

wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności 

wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany samoistne, o 

ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie 

Wykonawcy. 

4.   Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w 

przypadku, gdy jego wykonanie jest związane lub uzależnione od wykonania przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, z którymi Zamawiający jest związany umową,  

czynności, robót i/lub zadań,  bez ukończenia których nie jest możliwe wykonanie 

Przedmiotu zamówienia w umówionym terminie.   

5. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu zamówienia 

zgodnie z SIWZ,  

b) zmiany obowiązującej stawki VAT;  

c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami; 

c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty 

Wykonawcy. 

 

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 

Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. 

2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :         WYKONAWCA : 


