
Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 
 

 
zawarta w dniu ..................2013 r. 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 GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym wynoszącym 169 438 500 PLN, 
opłaconym w całości, posługującą się REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74,  
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowana przez: 

  
__________________________ 

a  
 
_______________________ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania zadanie pod nazwą: „Dostawa kompletnych opraw do systemu 

oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i 

pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.” 

 
§ 2. 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 
(i) dostawę kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz 
podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych; 
(ii) świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem 

przeglądów okresowych i konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ). 
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi 
do niego 
uwag i przyjmuje go do realizacji. 
4. Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprawy będące przedmiotem niniejszej umowy są 
bezpieczne pod względem higienicznym, przeciwpożarowym, BHP oraz spełniają wymagania 
Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 
_______________ 



2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do __________________ 
3. Dostarczenie przedmiotu umowy realizowane będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Datą realizacji umowy jest data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu 
odbioru przedmiotu umowy. 
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu protokolarnego odbioru 
przez Zamawiającego ponosi Wykonawca; 
6. Oprawy oświetleniowe będą przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym. 
7. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 
przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokołu zdawczo -odbiorczego dostarczonych 
opraw oświetleniowych. 
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek, Strony  sporządzą notatkę 
z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego dostarczonych opraw oświetleniowych, w 
której Zamawiający wskaże  Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 
9. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający dokona odbioru końcowego 
dostarczonych opraw oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej 
ujawnionych usterek. 
 

§ 4. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości………………..……zł netto plus należny podatek, zł co stanowi………………………… zł 
brutto (słownie………………………………….………………………………… zł). 
2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury  z tytułu prawidłowo wykonanej 
umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w 
terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i 
formalnym faktury. 
4. Faktura będzie płatna w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje 

niniejszej umowy w osobie: 
........................................................................................... 

2. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje 
niniejszej umowy w osobie: 
........................................................................................... 

 
§ 6. 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone oprawy oświetleniowe będące 
przedmiotem umowy na okres __________miesięcy. Bieg początkowy okresu gwarancji 
jakości w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego rozpoczyna się od 
dnia następnego po dniu terminu odbioru. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem materiałów, a warunki gwarancji 
producenta materiałów przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej 
umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji 
producenta materiałów. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji 
Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów potwierdzą 
załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 
przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 
rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. 



Przepis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 
kodeksu cywilnego. 
3. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia usterek na własny 
koszt w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 14 dni. Czas 
reakcji serwisowej wynosi maximum 2 dni. 
 

§ 7. 
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru końcowego dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, 
b) zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego dostawy w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy 
dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, 
c) za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust 1, 
2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary. 
 

§ 8. 
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagając formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibie Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

2 egz. dla 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 


