
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy 
 

 
 
 
zawarta w dniu _____________ w Lublinie pomiędzy :  
 
  
 
SPÓŁKĄ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 20-008 

Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 92480, 

posiadającą numer REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74, o kapitale zakładowym w 

wysokości _______________ PLN opłaconym w całości,  

reprezentowaną przez: 

________________________- ______________________ 

 
zwaną dalej w treści Umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ”,  
 
 
a  
 
________________________________________ 
 
 
reprezentowaną przez:  
 
__________________________________  
 
 
zwanym dalej w treści Umowy „WYKONAWCĄ”,  
 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa (Umowa) następującej treści:  
 

 
 
 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem Umowy jest (i) dostawa, (ii) montaż oraz (iii) instalacja  Systemu ICE 

ALERT oraz (iv) przeprowadzenie szkolenia 6 (sześciu) osób wskazanych przez 
Zamawiającego w ramach zamówienia pn. ______________________________ 
zwany dalej Przedmiotem Umowy.  



 
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w szczególności wymagania techniczne Systemu 
ICE ALERT, zakres szkoleń  oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy  przedstawiają 
poniższe dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane  i interpretowane jako część 
Umowy, w następującej kolejności:  
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);  
b) Oferta Wykonawcy.  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z (i) Umową, (ii) 
SIWZ oraz (iii) złożoną ofertą, a także z najwyższą starannością z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. 
 
4. System ICE ALERT oraz wszelkie materiały użyte do jego montażu i/lub instalacji muszą 
być fabrycznie nowe, przy czym nie mogą być urządzeniami prototypowymi. 
 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
 
1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiot Umowy do 08.11.2012.  
2. Za dzień zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego.  
 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
  
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności  do:  
a) Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami i 
postanowieniami Umowy, z zachowaniem ustalonego standardu, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami Prawa budowlanego;  
b) System ICE ALERT powinien być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
powinien zostać skonfigurowany zgodnie z ustaleniami z  Zamawiającym.  
c) Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o problemach wynikłych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy;  
d) Usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu  Umowy;  
e) Instalacji Systemu ICE ALERT, przeprowadzenia rozruchu i odbioru technicznego.  
f) Dostarczenia instrukcji obsługi oraz innych dokumentów przewidzianych w SIWZ, 
g) Uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  
h) w przypadku wystąpienia konieczności rejestracji/certyfikacji systemu, przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji koniecznej do tego procesu. 
 
 

§ 4 
 

SZKOLENIE 
 

1. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie użytkowników dotyczące obsługi 
Systemu  ICE ALERT przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego. 



2. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi, serwisowania i napraw w zakresie podstawowym 
systemu jako całości oraz jego poszczególnych elementów. 

3. Szkolenie zorganizowane będzie w PLL dla 6 pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego. 

  
 
 
  
 

§ 5 
 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest Przedmiot Umowy.  
2. Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokona na podstawie pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy powołana do tego celu przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa przy udziale 
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
3. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia  
techniczne, w tym próby funkcjonalne integracji Systemu ICE ALERT   
 
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na 3 
dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.  
4. Wykonawca razem z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu  
Umowy przekaże Zamawiającemu:  
a) wymagane dokumenty tj. atesty, certyfikaty, Karty Gwarancyjne, świadectwa zgodności, 
protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań;  
b) dokumentację powykonawczą  
c) przedłoży protokół: z rozruchu technologicznego i uruchomienia, z przeszkolenia w  
zakresie, o którym mowa w § 4 Umowy.  
5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia przez  
Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego oraz potwierdzenia przez  
Zamawiającego kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru Przedmiotu Umowy. 
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie zosta wykonany zgodnie z Umową 
lub będzie miał  zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości wykonania Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie nieprawidłowości i wskaże 
jakie czynności winny być dokonane w celu dokonania odbioru.  
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od Umowy.  
8. Z prac komisji odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej  
dacie wad.  
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz  do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.  
 

§ 6 
OSOBY DO KONTAKTU 



 
1. Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca wyznacza: Krzysztofa Matuszczyka tel. 609 900 

638, e-mail: krzysztof.matuszczyk@portlotniczy.lublin.pl 

 
 

2. Do kontaktów z Wykonawcą i realizacji Umowy, Zamawiający wyznacza:  
     __________________________________ 
 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Strony ustalają, iż wartość Przedmiotu Umowy wynosi: ________________________ 
PLN  netto (słownie: _______________________ złotych netto),  plus należny podatek VAT 
w wysokości 23% w kwocie ________________ PLN  (słownie: 
__________________________ ), tj. łącznie wynagrodzenie w wysokości: 
_______________________PLN; słownie: (________________________________).  
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy dokonywane będą w PLN.  
3. Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę i zatwierdzona  
przez Zamawiającego.  
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie, protokół odbioru końcowego podpisany przez 
Strony.   
5. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym, oraz 
uwzględnia wszelkie koszty i wydatki jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego 
wykonania Umowy. 
 

§ 8 
TERMIN PŁATNOŚCI 

 
 
1. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe podane przez Wykonawcę na  
fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

 
 

§ 9 
GWARANCJA JAKOŚCI 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji   na okres 3 lat, 

licząc od daty odbioru końcowego. 
2. Z chwilą wymiany Systemu ICE ALERT, jego zespołu lub części w ramach gwarancji, 

następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół 
lub część, na okres wskazany w ust. 1. 

3. Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części 
zamiennych, - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 72 godzin  od zgłoszenia 
awarii. Zgłoszenie awarii następować będzie telefonicznie, faxem i mailem. 

4. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość Systemu ICE ALERT i użytych materiałów, 
właściwe wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami jak również kompletność 
Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 



5. W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu Umowy wykonywane będą bezpłatnie przez 
serwis Wykonawcy, w miejscu użytkowania Systemu ICE ALERT ( lotnisko PL Lublin 
S.A. w Świdniku). 

6. Postanowienia zawarte w ust. 1 – 6 stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu 
art.  577 Kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 

§ 10 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres  
10 (dziesięć)  lat od daty odbioru końcowego.  
 
2. Dostawa części zapasowych będzie dokonywana na podstawie pisemnych zamówień  
składanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez  
Wykonawcę.  
 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 
  
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z  
następujących tytułów:  
 
 1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowanie następujących kar umownych:  
 
a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 
ust.1  – 0,1% wartości  Umowy określonej w § 7 ust. 1 - [ brutto ], za każdy dzień 
opóźnienia;  
 
b) karę za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10%  
wartości Umowy brutto  określonej w § 7 ust. 1 Umowy  
 
c) karę za opóźnienie w przystąpieniu do napraw lub dostarczeniu części  zamiennych w 
ramach serwisu pogwarancyjnego  lub w okresie gwarancji – 0,1% wartości Umowy brutto 
określonej w § 7 ust. 1  Umowy za każdy dzień opóźnienia.  
 
2. Zamawiający oprócz stosowania kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia  
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych.  
 
 
4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz w innych  przypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego.  
 
  



§ 12 
 Zmiany Umowy 

 
1. Zakazana jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2 .Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:  

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:  
a) gdy wykonanie Przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego,  
b) działania siły wyższej uniemożliwiającego realizację Przedmiotu Umowy w określonym 
pierwotnie  terminie,  
c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
realizacji Umowy,  

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w umowie 
3) wprowadzenie przez producenta  nowych wersji części, elementów, zespołów 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy , 
4) zmiana sposobu wykonania Umowy,  
 
3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:  
- ad pkt. 1) -zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy:  
lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,  
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  
lit. c) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień;  
 
- ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
- ad pkt 3) – producent urządzeń wprowadzi na rynek nowe ich wersje  charakteryzujące się 
wyższymi lub lepszymi parametrami 
- ad pkt 4) - zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 
prawidłowej realizacji Umowy, 
 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną  na piśmie 
pod rygorem nieważności.  
 
2. Spory wynikłe na tle Umowy będzie rozstrzygał rzeczowo właściwy sąd dla  siedziby 
Zamawiającego.  
 
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy  Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.  
 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze  stron. 
 
 
 
  
 
ZAMAWIAJACY                                                                               WYKONAWCA  


