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PROJEKT UMOWA 

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 w dniu ...............2013r. postępowania o udzielenie zamówienia 
sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego i dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty, została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1. Dostawa sprzętu wymienionego w części ........... Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz 

stanowiące integralną jej część: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

§ 2 

1. Miejscem odbioru i wydania zamówionej dostawy zgodnie z Rozdziałem 3 Przedmiot 
zamówienia SIWZ jest biuro Zamawiającego: ul.Gen.W. Andersa 2A, 81-198 Pogórze,  

2. Dostawę uważa się za zrealizowaną, jeżeli zostanie odebrana przygotowanym przez Wykonawcę 
protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. 

3. Odbiory przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym w poszczególnych 
partiach dostawy dokona Przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona. 

4. Zamawiający wyznacza jako swoich przedstawicieli, reprezentujących go w trakcie 
wykonywania umowy następujące osoby: Robert Zdziebło i Wojciech Dunia - Przedstawiciele  
Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela, reprezentującego go w trakcie 
wykonywania umowy następującą osobę:…………………………………………. 
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§ 3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia: 
1. w zakresie partii I (pkt. 3.2.1. siwz) w ciągu 10 dni od podpisania umowy.  
2. w zakresie partii II (pkt. 3.2.2. siwz) do dnia 30.05.2013r. 
3. w zakresie partii III (pkt. 3.2.3. siwz) do dnia 30.06.2013r. 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z załączonym formularzem 
cenowym na kwotę brutto (łącznie z VAT) w wysokości  ………………………………….zł 
słownie:  …………………………………………………..  złotych. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane zostanie na jego konto. 
3. Zapłata ceny Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie. 
4. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od 

wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

5. Rozliczenia, o których mowa powyżej następować będą każdorazowo na podstawie faktur 
Wykonawcy wystawionych prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.  

6. Zapłata następować będzie w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach, 
przy czym zapłata nastąpi  pod warunkiem  spełnienia się okoliczności opisanych w niniejszej 
umowie.  

§ 5 

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

1) ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej, opisanej w § 4 ust.1, 
2) 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 całego przedmiotu 
umowy. 

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

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się 
do jego wymiany w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

2. W przypadku wymiany uszkodzonego towaru na nowy, okres gwarancji będzie biegł od 
początku. 

§ 7 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów umownych, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 1 % wartości 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach partii zamówienia jest wolny od wad 
prawnych i fizycznych, posiada certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności z normami Unii 
Europejskiej potwierdzające dopuszczenie produktów do użytkowania. 

2. Wykonawca w specyfikacji dostawy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ określił producenta, 
model oraz parametry. 

3. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z SIWZ oraz załącznikiem nr 5 do 
SIWZ. 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w przypadku jej realizowania przez 
Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami lub sprzeczny z umową. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy przewidziane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wymagają formy pisemnej ustalonej przez obie strony pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na 
osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą prze właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną częścią umowy są: 
Załącznik nr 1 –Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia; 
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

 

       

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                        WYKONAWCA  


