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Załącznik nr 4 

PROJEKT  UMOWY 
UMOWA NR……………. 

zawarta w dniu  ........................  2013 r. pomiędzy: 
Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Gdańsku pod numerem KRS 0000287038, o kapitale zakładowym w wysokości ………………………. złotych 
opłaconym w całości, o numerze REGON: 220476531, o numerze NIP: 5862201420 reprezentowanym przez: 
Janusza Statecznego - Prezesa  Zarządu 
 zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
a 
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............, 
seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą……………..uwidocznioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer 
NIP….…………; REGON……………, PESEL………………………… 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym 
przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  
[ w treści umowy Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Strony]  

 
Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego i dokonanego przez Zamawiającego w dniu……………..2013r. wyboru oferty 
Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści. 

 PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dla Zamawiającego:  
a) autocysterny lotniskowej wraz z cysterną-przyczepą, pracującej jako zestaw, przeznaczonej do 

transportu paliwa lotniczego JET-A1 na terenie lotniska oraz zaopatrywania statków powietrznych 
bazujących na „airside„  portu lotniczego, [dalej zwana Zestawem], 

b) cysterny-przyczepy przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w benzynę 
lotniczą AVGAS 100LL [dalej zwana Cysterną, Cysterną –przyczepą], 

zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących kolejno załączniki nr 1 i nr 2 
do niniejszej umowy. [zwana w dalszej części umowy przedmiotem umowy]. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: dostawę Zestawu oraz Cysterny - przyczepy, które 
wymienione zostały w ust.1 powyżej do miejsca wskazanego w §2 ust.1lit. a), dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentów i oświadczenia opisanych w § 2 ust. 4, przeprowadzenie próby 
eksploatacyjnej , wykonanie zobowiązań z tytułu Serwisów, przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego 
personelu Zamawiającego (w ilości 4 osób), zobowiązań z tytułu gwarancji.  

 WARUNKI DOSTAWY I ODBIÓR  

§ 2 

1. Miejscem wykonania umowy są: 
a) w zakresie dostawy i odbioru Zestawu oraz Cysterny- przyczepy, które wymienione zostały w §1 

ust.1 oraz Serwisu, wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji -  teren  portu lotniczego tj. teren 
cywilnej części lotniska Oksywie, w obrębie ewidencyjnym Pogórze [Nr 00007], jednostce 
ewidencyjnej Kosakowo [221105_2] w powiecie Puckim w województwie Pomorskim, które jest 
także  miejscem spełnienia świadczenia, 
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b) w zakresie próby i szkolenia – miejsce uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
przed dostawą Cysterny i Zestawu do miejsca wskazanego powyżej w lit. a) i dokonaniem 
odbioru zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy w dacie 
zapewniającej zachowanie terminu określonego w § 5 ust.1,  na adres opisany w  dziale Powiadomienia. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym [poniedziałek 
– piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy],  w godz. 8.00 – 15.00, przy czym termin 
odbioru nie będzie dłuższy niż 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia 
gotowości do odbioru.  

4. W dacie dokonywania odbioru Zestawu oraz Cysterny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w języku 
polskim: 

1) wszelkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty, w szczególności:  
1. dokumentację obsługowo-naprawczą Zestawu oraz Cysterny wraz ze schematami 

technologicznymi, 
2. autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami Zestawu oraz 

Cysterny, 
3. Świadectwa Transportowego Dozoru technicznego [TDT], Urzędu Dozoru 

technicznego[UDT] i Głównego Urzędu Miar [GUM] umożlwiające zgodne z prawem 
użytkowanie Zestawu oraz Cysterny 

2) oświadczenie, że przedmiot dostawy tj. Zestaw oraz Cysterna są kompletne, fabrycznie nowe, 
nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia, wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół, zwany dalej „protokołem odbioru”. Odbiór 
uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego 
bez uwag. 

6. Warunkiem odbioru Zestawu i Cysterny jest dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1 
oraz złożenie pisemnego oświadczenia opisanego w ust.4 pkt 2 jak również wykonanie przez 
Wykonawcę przy udziale Zamawiającego próby eksploatacyjnej, w sposób opisany w § 7 niniejszej 
umowy i  przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający może odmówić 
odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie 
protokołu odbioru ze stwierdzonymi wadami lub uwagami oraz podanym terminem ich usunięcia, nie 
dłuższym, niż 14 dni. Dostawa przedmiotu umowy wolnego od wad musi nastąpić w nieprzekraczalnym 
terminie wskazanym w protokole. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich 
usunięcia a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu 
umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują reguły opisane w ust.1 – 8. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

§ 3 

1. Wykonawca obowiązany jest w szczególności do:  
a) dostawy Zestawu i Cysterny  fabrycznie nowych, nieużywanych,   
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  warunkami określonymi w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy  w tym, w zakresie  wymagań Zamawiającego  odnośnie wymagań 
ogólnych dla zespołów jezdnych, wymagań dla wyposażenia kabiny, oprzyrządowania podwozia 
jezdnego, zbiornika i zespołu dystrybucyjnego, zbiornika, dostępności do Serwisu jak również 
zgodnie z normami i przepisami prawa. W szczególności,  przedmiot dostawy  musi spełniać  
wymagania wynikające z:  

• Polskiej Normy PN-EN 12312-5+A1 2010– Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej 
statków powietrznych. Wymagania szczegółowe. Część 5: Sprzęt do tankowania statków 
powietrznych, 

• JIG 1 – Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Into-Plane Fueling 
Services wydanie 11 Styczeń 2012r., 
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• Dyrektywie Unii Europejskiej z 31 marca 2004 r. dotyczącej przyrządów pomiarowych, 
MID (Measuring Instruments Directive), 

• Specyfikacji i procedurach kwalifikacyjnych dla filtrów separatorów do paliwa lotniczego – 
EI 1581, 

• Specyfikacji i procedurach kwalifikacyjnych dla filtrów monitorów z elementami 
absorpcyjnymi do paliwa lotniczego – EI 1583, 

• Przepisach Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz 
ADR. 

• Specyfikacji EI 1529 - węże do paliwa lotniczego i przewody giętkie. 
c)  Cysterna spełniać  będzie   oprócz  wymagań wskazanych powyżej w lit b) także wymagania  

dodatkowe  dla autocysterny i przyczep  opisane  szczegółowo w SIWZ,  
d) Zainstalowania systemu łączności lotniskowej obowiązującego u Zamawiającego pod nadzorem 

Wykonawcy tego systemu i zgodnie z jego zaleceniami- urządzenia tego systemu przekaże 
Wykonawcy Zamawiający. 

e) Naniesienia w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego  logo PL 
Gdynia-Kosakowo i napisów identyfikujących użytkownika. 

f) Dostarczenia Zamawiającemu, w terminie określonym w §2 dokumentów w nim wymienionych. 
g) Ubezpieczenia Zestawu i Cysterny do terminu dokonania ich odbioru.  
h) W przypadku zmian dokumentacji dotyczącej przedmiotu dostaw np.  biuletynów obsługi lub 

serwisu albo dokumentów podobnych, dostarczania tych zmian Zamawiającemu do miejsca 
spełnienia świadczenia bezpłatnie i niezwłocznie od daty wydania tych zmian.  

i) Przeprowadzenia próby eksploatacyjnej. 
j) Przeprowadzenia szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w ilości 4 osób w zakresie 

opisanym w umowie. 
k) Przestrzegania w trakcie wykonywania umowy na terenie  miejsca spełnienia świadczenia 

wskazanego w §2 ust.1 przepisów ppoż. i bezpieczeństwa  oraz regulaminów w nim 
obowiązujących, w tym - ze względu na to, że jest to teren „czynnego lotniska”  - do ścisłego 
przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa przekazanej mu przez Zamawiającego. 

l) Wykonywania w  okresie 36 miesięcy od dnia  dokonania odbioru opisanego w § 2 ust. 5 tzw. 
Serwisu tj. przeglądów i konserwacji Zestawu i Cysterny, jak i poszczególnych ich elementów 
zgodnie z dokumentacją producenta.[dalej jako Serwis] 

m) Usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Dokumenty, o których mowa w §2 ust.4, będą sporządzone w języku polskim i zostaną przekazane  

Zamawiającemu przynajmniej w 2 [dwu] egzemplarzach. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu powstałe na terenie wskazanym w 

§2 ust.1  podczas  lub w związku z wykonywaniem zobowiązań  umownych. 

 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, 
2) przystąpienia do odbioru w sposób zgodny z regułami opisanymi w §2, 
3) terminowego uregulowania ceny należnej  Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

TERMINY  

§ 5 

1. Strony ustaliły, że dostawa  Zestawu oraz Cysterny nastąpi do miejsca określonego w § 2 ust. 1 lit.a) 
niniejszej umowy, łącznie, w terminie nie później niż 120 licząc od dnia podpisania umowy, którym jest 
data wymieniona na wstępie umowy. 

2. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów zawartych w § 2 ust.4 nastąpi w terminie nie późniejszym 
niż w dniu dokonania odbioru. 

3. Próba eksploatacyjna przeprowadzona będzie nie później niż przed upływem terminu określonego w 
ust. 1 i przez terminem odbioru. 

4. Przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego nastąpi w terminie uzgodnionym pisemnie z 
Zamawiającym, przed terminem  dostawy  do miejsca spełnienia świadczenia oraz przed odbiorem 
przedmiotu umowy. 
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SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

§6 

1. Wykonawca  przeszkoli  pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi  Zestawu oraz 
Cysterny, ich działania, serwisowania, konserwacji, w terminie określonym w § 5 ust.4.  

2. W ramach umowy przeprowadzone  zostaną przez Wykonawcę szkolenia 4 pracowników wskazanych 
przez Zamawiającego : – w wymiarze 3 dni. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce w którym będą przeprowadzone szkolenia oraz  datę i 
godzinę szkoleń opisanych powyżej pisemnie, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych 
[poniedziałek –piątek z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy] przed planowanym terminem 
przeprowadzenia tych szkoleń. 

4. Przeszkoleni pracownicy Zamawiającego otrzymają od Wykonawcy zaświadczenia lub certyfikaty 
wystawione przez  Wykonawcę  w dniu zakończenia szkolenia. 

 PRÓBA EKSPLOATACYJNA 

§ 7 

1. Próba eksploatacyjna zostanie przeprowadzona w terminie opisanym w §5 ust. 3 i w miejscu 
wskazanym w § 2 ust.1 lit.b).   

2. Próba eksploatacyjna  zostanie przeprowadzona  przez Wykonawcę. 
3. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem próby eksploatacyjnej ponosi Wykonawca. 
4. Próba eksploatacyjna będzie polegała na wykazaniu Zamawiającemu, że Zestaw oraz Cysterna- 

przedmiot dostawy,  spełniają wymagania określone w SIWZ –załącznik numer 1 do umowy. 

CENA 

§ 8 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy - cena (wartość brutto) za 
wykonanie niniejszej umowy w całości wynosi …………………………….…….. zł (słownie: 
…………………………………….złotych),  w cenie tej  wartość podatku VAT w stawce ……% 
wynosi: …………… zł, a wartość netto ceny za wykonanie niniejszej umowy wynosi 
…………………………..  

2. Na cenę opisana w ust.1 powyżej składają się: 
a) ………………………….. zł (słownie: ……………………….złotych) za dostawę Zestawu, 
b) ………………………….. zł (słownie: ……………………….złotych) za dostawę Cysterny, 
c) ………………………….. zł (słownie: …………………….złotych) za wykonanie Serwisów.  

3. Cena opisana w ust.1 (wartość brutto)  i w ust.2  należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmują 
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości zobowiązań umownych oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w szczególności 
uwzględniają  następujące koszty: 

1. dostarczenia,  w tym transportu, opakowania,   załadunku, rozładunku Zestawu i Cysterny,  
2. próby eksploatacyjnej przed odbiorem , 
3. przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości 4 osób), 
4. ubezpieczenia transportu  przedmiotu umowy do czasu odbioru,   
5. formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie, 
6. podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem, 
7. dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową, 
8. wykonywania Serwisu, 
9. wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji.  

4. Cena w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 

 WARUNKI PŁATNOŚCI 

§9 

1. Zapłata przez Zamawiającego ceny dla Wykonawcy nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu 
umowy – tj. 
a) w zakresie ceny wskazanej w §8 ust.2 lit a) oraz b)  po odbiorze Zestawu oraz Cysterny w sposób 

opisany w §2 ust.5,  
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b) w zakresie ceny wskazanej w §8 ust.2 lit c)- zapłata zostanie dokonana przez Zamawiającego 
Wykonawcy za wykonanie  Serwisu i będzie ona płatna w 3 [trzech] równych częściach, każda 
część po ..............................., tj. brutto................................................ Każda z tych trzech części 
płatna będzie - z dołu - po upływie kolejnych 12 [dwunastu] miesięcy od dokonania - opisanego w 
§2 ust.5- odbioru. 

2. Zapłata za wykonanie umowy będzie następowała po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

3. Ustala się termin płatności na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Terminem zapłaty jest data dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu.  
5. W fakturze Wykonawca wskaże numer umowy oraz : 

a) w zakresie płatności wskazanej powyżej w ust.1 - lit a) oraz b) -  datę odbioru  dokonaną przez 
Zmawiającego zgodnie z postanowieniami §2 ust.5 , 

b) w zakresie płatności wskazanej powyżej w ust.1 lit c)-  Wykonawca do każdej z faktur dołączy 
protokoły z wykonanego Serwisu [ przeglądy i konserwacje]  w okresie, za który jest wystawiana 
faktura za  Serwis.  

6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im 
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
a) Zamawiającemu: 586–220–142-0  
b) Wykonawcy …………………….. 

 REPREZENTACJA STRON 

§10  

1. Ze strony Wykonawcy osobą reprezentująca ją podczas wykonywania umowy jest 
................................................. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą reprezentującą ją podczas wykonywania umowy, jest 
……………………………………  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 
a) nie wymaga zmiany umowy, 
b) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia.   

4. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa – 
każdy w swoim zakresie – do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych 
postanowieniami niniejszej umowy, z wyłączeniem czynności kształtujących np. dokonywania zmian 
treści zawartej umowy, jej rozwiązania, odstąpienia od niej , zaciągania zobowiązań innych  lub w 
innym zakresie niż opisane  w umowie. 

 POWIADOMIENIA  

§ 11 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia §13 ust.7, Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w 
języku polskim i wysyłane będą pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego: 
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. 
ul. Andersa 2A , 81-198 Pogórze 
Tel. +48 58 ......................... 
Fax. +48 58 ........................ 
e-mail: .............................................. 

b) dla Wykonawcy: 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 
3. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

• przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru, 
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• przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku  zwrócenia po 
jednokrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu terminu odbioru 
drugiego awiza, 

• doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu,  
• doręczone e-mail – z dniem potwierdzenia odebrania e-mail.  

4. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w ust. 1, a 
nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1, 
będą skuteczne. 

 KARY UMOWNE 

§ 12 

1. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 , Zamawiający upoważniony jest do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości np. 0,5 % ceny netto, opisanej w §8 ust.1 za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki. 

2. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2; ust. 3, ust. 4; Zamawiający 
upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości  np. 0,05 %  ceny netto, 
opisanej w §8 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,5 % 
wartości netto ceny określonej w § 8 ust.1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu na 
usunięcie wad, 

4. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu Serwisu w okresie jego świadczenia - w wysokości 0,1 % 
wartości netto ceny  określonej w  §8 ust.1 -  za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku, gdy przekroczenie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, 
licząc od daty upływu zakreślonego terminu, Zamawiający może – nie wyznaczając terminu 
dodatkowego – od umowy odstąpić. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny brutto opisanej w § 8 ust.1.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, które wystąpiły po stronie Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny brutto 
opisanej w § 8 ust.1.   

7. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 
8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, 

o których mowa powyżej.  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§13  

1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  dostarczonych w 
wykonaniu umowy Zestawu oraz Cysterny  oraz wszystkich elementów na nie się składających, jak 
również umieszczenia na nich  logo, napisów identyfikujących  przez okres: 

a) 36. miesięcy – na podwozia Zestawu oraz Cysterny, 
b) 10 lat – na powłoki lakiernicze Zestawu , Cysterny, 
c) 10 lat – na zbiorniki  Zestawu, Cysterny, 
d) 36. miesięcy – w pozostałym zakresie, 

licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w § 2 ust. 7. Warunki udzielonej gwarancji 
opisano poniżej w ust. 2-7. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady m.in. poprzez naprawy które 
wykonywany będzie  w następujący sposób:  

a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 12 h od powiadomienia o  
zaistnieniu wady;  

b) usunięcie wady nastąpi  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
3. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również dojazdu bądź transportu  do miejsca 

wskazanego w ust. 6, ponosi Wykonawca. 
4. W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia zastępczego Zestawu lub Cysterny / ich części, nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia 
przez Zamawiającego  wady. 

5. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
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6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca 
będzie na własny koszt odbierał przedmiot  umowy – jego część -  w celu jego naprawy lub wymiany na 
wolny od wad z miejsca wskazanego w §2 ust.1 i do tego miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po 
wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.  

7. Zgłoszenie z tytułu gwarancji bądź serwisu doręczane będą faksem na numer  
Wykonawcy:……………………………………………… 

8. Jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwej Cysterny/ 
Zestawu / ich części lub zespołów, na nową wolną od wad albo dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia naprawionej 
Cysterny/ Zestawu. W innych wypadkach termin gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas, 
w ciągu którego dokonywana była naprawa.  

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmia wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego dot. sprzedaży.   

Poufność  

§14 

1. Poza sytuacjami przewidzianymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca, a 
także wszystkie podmioty oraz osoby -  w tym podwykonawcy - którymi  posłużył się on wykonując 
umowę, bez względu na rodzaj umowy łączącej je z Wykonawcą,  zobowiązani są do  zachowania w 
poufności wszelkich  wiadomości zawartych w  informacjach udzielonych w związku z wykonywaniem 
umowy lub zawartych w dokumentach  mu przekazanych (łącznie „Poufne Informacje”). Dla celów 
niniejszej umowy, do Poufnych Informacji nie zalicza się jedynie informacji, które: są publicznie 
dostępne, znajdowały się w posiadaniu Wykonawcy przed dniem zawarcia  z nim umowy. 

2. Klauzula poufności obowiązuje także przez okres 3 lat od dnia wykonania umowy,  odstąpienia od niej, 
jej  rozwiązania.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§15 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………  
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 :  

a) ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej, opisanej w §30 ust.1, 
b) wniesione zostaje najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwolnione w   
terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia dokonania odbioru opisanego w §27 ust.1 lit a) i §28. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwrócona w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady Cysterny i Zestawu. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§16 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny   dla 
umów wzajemnych, umowy sprzedaży oraz - w zakresie Serwisu - dot. umowy o dzieło. 

2. Niezależnie od przypadków określonych w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 
zaistnienia 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 roboczych [ poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy] od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 
4. Wykonanie odstąpienia w sytuacjach opisanych w ust.2  może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych 

od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie stanowiącej podstawę wykonania prawa 
odstąpienia.  

PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY 

§17 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie całości praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem Zamawiającego. 
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2. Strony dopuszczają jedynie przelew wierzytelności pieniężnej obejmującej roszczenia o zapłatę ceny, jak 
również przejęcie długu obejmującego zapłatę ceny należnej Wykonawcy, przy czym czynności te dla 
swej ważności wymagają spełnienia następujących warunków: 
a. Czynność ta wymaga zawarcia umowy między przenoszącym wierzytelność a nabywcą 

wierzytelności lub dłużnikiem – zbywającym dług a nabywcą długu,  
b. Umowa opisana w lit. a powyżej wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 
c. Umowa ta wymaga dla swej skuteczności: 

• W przypadku przelewu wierzytelności pisemnego (forma pod rygorem nieważności) 
poinformowania dłużnika oraz wyrażenia przez dłużnika w formie pisemnej (forma pod 
rygorem nieważności) zgody na dokonanie przelewu wierzytelności. 

• W przypadku przejęcia długu pisemnego poinformowania wierzyciela oraz wyrażenia przez 
wierzyciela w formie pisemnej (forma pod rygorem nieważności) zgody na dokonanie przejęcia 
długu. 

d. W przypadku przejęcia długu milczenie wierzyciela lub odmowa wyrażenia zgody uznaje się, że 
umowa ta nie została zawarta, a wierzyciel będzie dochodził swoich roszczeń od dotychczasowego 
dłużnika. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości uznaje się, iż pismo wierzyciela w którym 
uzależnia on wyrażenia zgody od spełnienia pewnych warunków lub w którym zwraca się o 
udzielenie informacji np. o osobie lub sytuacji przejmującego dług nie stanowi zgody na przejęcie 
długu. Zgoda tak musi być jednoznaczna i bezwarunkowa.  

SPORY 

§18 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Strony 
w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i w dobrej wierze. 

2. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej umowy, 
druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona, która otrzymała upomnienie 
obowiązana jest zająć stanowisko w formie pisemnej (forma pod rygorem nieważności) w terminie nie 
dłuższym niż  14  dni od daty doręczenia upomnienia i jednocześnie zaniechać w tym okresie naruszeń, 
jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha ona naruszeń 
opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym  z jego  upływem uznaje się, iż pomiędzy 
Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu Sądu.  

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej wykładni, 
wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia, ważności) jest Sąd polski. 
Spośród Sądów polskich spór taki rozstrzygać będzie Sąd  wyznaczony miejscowo  ze względu na 
miejsce wykonania niniejszej umowy – miejsca spełnienia świadczenia.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§19 

1. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów przejrzystości i nie mają one 
wpływu na jej interpretację. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza przepisom  
Kodeksu cywilnego - szczególnie dotyczące umów wzajemnych i umowy sprzedaży, o dzieło w 
zakresie wykonania Serwisu. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim.  
4. Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń) dotyczących umowy, jej wykonania jest 

język polski.  
5. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za nieważne 

lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne chyba że z okoliczności wynika, 
iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, umowa nie zostałaby zawarta. Niezależnie od 
powyższego, Strony przystąpią następnie do negocjacji w dobrej wierze mających na celu uzgodnienie 
treści i zadowalające dla obu Stron i które zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub 
niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie będzie spełniać cele określone niniejszą umową w 
zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. 
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6. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez  Strony umowy przy 
zastosowaniu wykładni rozszerzającej  niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie będzie stanowić  dla 
żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami przekraczającymi zapisy niniejszej umowy.  

7. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i dokonywane będą jako 
aneksy do niniejszej umowy podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z 
ich dokumentami rejestracyjnymi. 

8. Niniejsza umowa  może zostać zmieniona jedynie w  zakresie jej postanowień wskazanych poniżej w 
ust.9.  

9. Niniejsza umowa  może zostać zmieniona w zakresie:  
a.   zmiany terminów wykonania zobowiązań umownych jeżeli konieczność takiej zmiany wynikała 

z przyczyn innych niż zachowanie Wykonawcy, niezależnych od niego, 
b. zmiany ceny  wymienionej w §8 w zakresie zmiany stawki  podatku od towarów i usług [VAT] 

będącej skutkiem zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej  w zakresie mającym zastosowanie  do przedmiotu umowy o  wartość 
zmienionego w ten sposób podatku VAT. 

10. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 
a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian,  może Wykonawca lub 

Zamawiający.  
b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i 

informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 

7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi 
opisane wyżej.  

d) W przypadku upływu terminu podanego w  ust. 10 lit. c i nie uzyskania  jednej z odpowiedzi  
tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze 
stron 

12. Integralną częścią umowy są: 
a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr …….; 
b) Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy; 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 

……………………                                                                                      ………………… 
 


