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Załącznik nr  5 – Istotne postanowienia umowy 

 

 

zawarta w dniu ......................... r. w………………,                                                                                                                         

pomiędzy: 

PORTEM LOTNICZYM  LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 

Lublin (adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym 196.138.800 zł wpłaconym w 

całości, będącą podatnikiem podatku VAT o nr NIP 712-25-66-574, REGON 431227336 

reprezentowaną przez:  

 

……………………………………….. 

 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM                                                                                                                                   

a 

…………………………………………………………………, reprezentowanym przez  

. ……………………………………………… 

zwany w dalszej  

treści umowy  WYKONAWCĄ 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych ubrań roboczych dla 

pracowników PLL S.A., zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy stanowiącą 

 załącznik nr … do niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu odzież służbową 

pełnowartościową, nową i oryginalną, nie wcześniejsza niż 2014 roku, nie 

posiadającą wad fizycznych lub prawnych. Dostarczona odzież  nie może również 

posiadać śladów jej uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winna być najwyższej 

jakości, posiadać cechy wykonawcy, oraz być odpowiednio złożona i opakowana w 

bezzwrotne, nienaruszone opakowania.  

 

3. Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonej odzieży ochronnej zostanie dokonany w 

miejscu jej dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Z czynności odbioru odzieży sporządzony będzie protokół odbioru, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

 

4. Odzież musi posiadać wszytą metkę. Na metce musi być podane: rozmiar, rodzaj 

tkaniny i jej skład procentowy, przepis prania i konserwacji oraz nazwa producenta. 

Do każdej z partii dostarczonych ubrań dołączyć świadectwo tkaninowe. 
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5. Zamawiający ma prawo do reklamacji ilościowych i jakościowych przedmiotu 

zamówienia, na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast 

wszelkie czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w 

siedzibie Zamawiającego.  

 

7. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą 

pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione 

zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem.  

 

8. Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do 

pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników PLL a na podstawie, 

których zrealizuje przedmiot zamówienia.  

 

9. Wykonawca po pobraniu wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 

egzemplarz dokumentacji rozmiarowej przekazać Zamawiającemu.  

 

10. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod 

wskazany adres (ul. Króla Jana III Sobieskiego, 21-40 Świdnik). 

 

11. Przedmioty zamówienia powinny zostać opisane lub oznaczone (np. imię i nazwisko 

lub numer) na opakowaniu jednostkowym przez wykonawcę w sposób pozwalający na 

łatwe przyporządkowanie danego przedmiotu do osoby dla której zostało wykonane 

na podstawie dokumentacji rozmiarowej, która została przekazana Zamawiającemu po 

pobraniu wymiarów antropometrycznych.  

 

12. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (adres: Króla Jana III Sobieskiego 1, 

21-040 Świdnik) zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 

dniowym wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o 

terminie dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą.  

 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również 

materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.  

 

14. Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 
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§ 2. 

Termin realizacji 

1. Zamawiający składać będzie w zależności od potrzeb zamówienia częściowe precyzujące 

rodzaj i ilość zamawianych elementów wyekwipowania od dnia podpisania umowy przez 

okres 12 miesięcy  lub do wykorzystania kwoty  określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. Liczbę i rodzaj elementów każdej dostawy wyznaczy każdorazowo Zamawiający.  

3. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia faxem na numer 

………………………………… lub emailem na adres ……………………………… z 

jednoczesnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę przesłanym na nr 

faksu Zamawiającego w terminie jednego dnia od daty jego otrzymania.  

4. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego ……………….. tel. ………..,  

b) ze strony Wykonawcy ………… tel. ……………………… 

5.  Umowa wygasa w przypadku wyczerpania kwoty  umowy określonej w § 3 ust. 2 Umowy 

lub w razie upływu terminu jej obowiązywania, określonego w ust. 1 Umowy.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę umowną, 

ustaloną na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej  załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty: ……………..……. netto (słownie: 

_______) powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa i obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, w tym 

koszty opakowania i transportu do siedziby Zamawiającego. 

3. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające 

wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie uprawniony 

przy wystawieniu faktury do naliczania wynagrodzenia netto  z zastosowaniem stawki 

podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że ostateczna ilość zamówionego i dostarczonego towaru na 

podstawie niniejszej umowy w całym okresie jej obowiązywania będzie uzależniona od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w związku z tym, całkowita wartość umowy 

może być niższa od jej wartości maksymalnej wskazanej w § 3 ust. 2. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy maksymalną 

wartością umowy wskazaną w § 3 ust. 2., a  wartością  wynikającą z zsumowania cen 

dostaw częściowych wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie 

trwania niniejszej umowy.  

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury, każdorazowo po potwierdzeniu 

 odbioru towaru przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 5  niniejszej umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, nastąpi każdorazowo na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

7. Za dzień płatności faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należności. 
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§ 4. 

Warunki realizacji dostaw 

1. Zamówienie każdej partii towaru, realizowane będzie po otrzymaniu przez Wykonawcę 

zlecenia dostawy. 

2. Zlecenie dostawy, podpisane przez upoważnione osoby, zostanie przesłane przez 

Zamawiającego drogą mailową lub faxem: adres mailowy ……….., numer faxu 

………….. podany w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo towar stanowiący przedmiot 

zamówienia, o którym mowa w ust.1 powyżej, do siedziby Zamawiającego maksymalnie 

w ciągu  14 -21 dni od daty  złożenia zlecenia dostawy, o którym mowa w ust. 2 powyżej 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 umowy. 

4. Ilościowy i jakościowy odbiór dostawy będzie dokonywany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

5. Dowodem zrealizowania zlecenia dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru towaru 

przez Zamawiającego, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po 

sprawdzeniu ilości i jakości dostawy. 

6. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze dostawy, że towar ma wady, lub jest niezgodny  

z przedmiotem zamówieniem (przez co rozumie się niezgodność jakościową lub 

ilościową) Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy. Przyczyna odmowy przyjęcia 

i wady towaru powinny być wskazane w protokole podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

towar bez wad w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu. Po przekroczeniu 

tego terminu, Zamawiający ma prawo  naliczyć  kary  umowne w wysokości 2 %  

wartości wadliwej partii, za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 5. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jednolitości koloru i rodzaju surowca-

materiału (tkaniny/skóry/tworzywa) przestawionego w ofercie  przez okres trwania 

umowy. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad 

ujawnionych w trakcie eksploatacji, zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w ciągu 10 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca udziela na zrealizowane dostawy …….……(nie mniej niż gwarancja 

producenta i nie mniej niż 12 miesięcy) miesięcy gwarancji. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Wykonawca obowiązany jest wymienić 

reklamowane elementy  wyekwipowania na wolne od wad albo wady niezwłocznie 

usunąć. Odbiór wadliwego przedmiotu umowy i ponowna dostawa następuje na koszt 

Wykonawcy w terminie 10 dni od zgłoszenia reklamacji.   

§ 6. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymania terminów, o 

których mowa w  § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 umowy, w wysokości 1 % maksymalnego 
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wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych,   na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z 

wykonaniem przedmiotu umowy co najmniej o 10 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 3, § 5 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 2 umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy opóźnienia w sukcesywnych 

dostawach przekroczą łącznie 30 dni w ciągu roku. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy dostarczony element 

umundurowania nie będzie zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz  złożoną przez Wykonawcę  ofertą. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

przez Zamawiającego wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 powyżej. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne na dzień odstąpienia. 

 

§8.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku rozbieżności między treścią oferty i zapisami niniejszej umowy, 

obowiązującymi    są postanowienia umowy.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić praw wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 

….. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


