
 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ        

 

 

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 GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, o 

kapitale zakładowym wynoszącym 179 438 500,00 PLN, opłaconym w całości, posługującą się 

REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74,  

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowana przez: 

 

a 

 

……………………………………… 

 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 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 płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem 

statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów 

 

§ 2 

Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania 

przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- w ilości  20 000 litrów. 

2. Środek do odladzania  musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), w szczególności określone w załączniku nr 1 A do SIWZ. 

 

 

§ 2 

 

Wartość Umowy i warunki płatności 

1. Wartość Umowy: 

1) wartość netto ….. 

      słownie złotych: … 

2) kwota VAT …. 



 

 

      słownie złotych: … 

3) wartość brutto … 

      słownie złotych:….. 

 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy, 

w tym także transport przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jego 

rozładunek. 

 

§ 3 

Warunki dostawy: 

1. Środki do odladzania będą dostarczane do magazynów Zamawiającego, transportem Wykonawcy, 

na jego koszt i ryzyko. 

2. Termin dostawy środków do odladzania wynosi : do 30.09.2013r.  

a) Wykonawca wraz z dostawą środków do odladzania nawierzchni drogowych dostarczy 

również „Instrukcję stosowania środka chemicznego” zawierającą: opis produktów, parametry 

techniczne, właściwości środka chemicznego (obniżenie temperatury zamarzania, zdolność 

topnienia lodu, krzywa lepkości, tarcie powierzchniowe, stopień przenikania warstwy lodu 

wraz z informacjami o wynikach testów potwierdzających podane dane), zalecenia odnośnie 

stosowania, metody – dane o dawkowaniu oraz charakterystyka działania środka, zalecenia 

odnośnie sprzętu mechanicznego do rozprowadzania środka, opis ekologii i toksykologii, opis 

warunków transportu i magazynowania. Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli 

data produkcji środka do odladzania dostarczonego nie będzie starsza niż trzy miesiące od 

daty dostawy.  

b) Płyn dostarczony będzie w dostosowanych do jego długotrwałego przechowywania paleto-

zbiornikach standardu IBC o cechach konstrukcyjnych pozwalających na co najmniej 

trzywarstwowe ich składowanie. 

c) Zbiorniki wyposażone będą  w krany spustowe umieszczone tak aby możliwym było 100% 

opróżnienie zbiornika poprzez zlewanie grawitacyjne. 

d) Każdy napełniony dostarczanym płynem zbiornik będzie miał zaplombowane przez dostawcę 

wlew i kran spustowy gwarantujące nienaruszalność zawartości. 

e) Wraz z dostawą płynu będącego przedmiotem zamówienia dostawca dostarczy 

zamawiającemu przyrząd do porównawczego pomiaru lepkości dynamicznej dostarczanego 

płynu. 

3. Opakowanie powinno być zgodne z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. 

Musi w pełni zabezpieczyć towar przed zmianami ilościowymi i jakościowymi w czasie 

transportu. 

4. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym  

w sprawach dotyczących dostawy są: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

5. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt. Odpowiedzialność za szkody lub braki 

powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca. 

7. Rozładunek dostarczonego pod adres : Port Lotniczy Lublin S.A., ul: Króla Jana III Sobieskiego 1 

21-040 Świdnik przedmiotu umowy zostanie wykonany przez Zamawiającego. 

8. Odbioru jakościowego i ilościowego dokona Zamawiający w miejscu dostawy. 



 

 

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą jego odbioru, dokonanego po dostawie pod adres wskazany   w § 3 pkt 7. 

 

§ 4 

 

Warunki gwarancji: 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

zamówienia oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Wykonawca jest również 

odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy: 

a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, wynikającą z jego przeznaczenia, albo 

nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego; 

2. Na dostarczone środki do odladzania winna być udzielona gwarancja minimum 12- miesięcznego 

okresu przydatności do użytku (łącznie z okresem przechowywania), liczonego od daty ich 

przyjęcia przez Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych przedmiotu umowy, 

Zamawiający z chwilą ich ujawnienia, zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, wnosząc protokół 

reklamacyjny nie później niż 7 dni od daty stwierdzenia wady lub braku ilościowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań w celu załatwienia reklamacji, 

przy czym ostateczny termin załatwienia reklamacji wyniesie 7 dni od daty otrzymania protokołu 

reklamacyjnego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad jakościowych przedmiotu umowy poprzez jego 

wymianę na swój koszt, na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się  

w ciągu okresu określonego w gwarancji. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

przedmiotu umowy wadliwego taki sam przedmiot umowy wolny od wad, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na 

skutek wad przedmiotu umowy nie można było z niego korzystać. Wymiany przedmiotu umowy 

Wykonawca dokona na swój koszt, bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.  

 

§ 5 

 

Warunki płatności i sposób zapłaty 

1. Zapłata z tytułu dostawy przedmiotu umowy  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  

faktury. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności wymienionej w fakturze VAT przelewem 

na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie 30 dni roboczych  

od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

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

 

§ 6 

Kary umowne 

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, stronom przysługują kary umowne w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia; 



 

 

2) w przypadku niezrealizowania pełnego asortymentu dostawy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto; 

2. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z przysługującego  

      Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości     

      poniesionej szkody. 

4. Za odstąpienie od Umowy bądź jej niezrealizowanej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 15% wartości brutto Umowy bądź jej niezrealizowanej części.  

 

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź jej niezrealizowanej części jeżeli: 

a. Wykonawca opóźnia się z dostawą tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie dostawy w 

terminie obowiązywania Umowy, 

b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niewłaściwie lub niezgodnie z Umową, 

c. 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Kooperanci 

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 9 

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.zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie publicznym, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia; 

2.2. zmiana terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie, 

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

- ad pkt 2.1.) - zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu 

publicznego wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość niezrealizowanej części zamówienia, 



 

 

- ad pkt 2.2.) 

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

 

Inne postanowienia 

1. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru przez Zamawiającego środków do 

odladzania. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 

23.04.1964r. (Dz. U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i inne obowiązujące w tym zakresie akty 

prawne. 

3. Spory powstałe w związku z Umową rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy  

 

 

 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

   

 

 

 


