
  Załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy 

U M O W A  

zawarta w Lublinie w dniu ….. pomiędzy: 

Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zesłańców Sybiru 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 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym 
wynoszącym 375.536.700 zł, opłaconym w całości, posługującą się REGON 431227336 oraz NIP 
712-256-65-74, reprezentowaną przez: 
 
…… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

…………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na cyklicznym wykonywaniu pomiarów immisji tła na 

terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. w zakresie pyłu zawieszonego PM 10,  SO2, CO, 

węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne – zgodnie z metodyką referencyjną oraz 

sporządzenie na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji specjalistycznych 

sprawozdań. 

2. Każda seria składa się z jednego pełnego cyklu badań. Na jeden pełny cykl badań 

monitoringowych powietrza składają się:  

a) pomiary stanu atmosfery: prędkość wiatru, kierunek wiatru, temperatura powietrza, wilgotność 

powietrza, ciśnienie atmosferyczne, zachmurzenie; 

b) pomiary immisji zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM 10,  SO2, CO, węglowodory 

alifatyczne, węglowodory aromatyczne;  

przeprowadzonych w kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie każdego roku obowiązywania 

umowy w 4 wyznaczonych punktach pomiarowych; 

c) sprawozdanie zawierające wyniki badań cyklu, porównanie uzyskanych wartości z 

obowiązującymi standardami i wnioski.   

3. Każde z badań pomiarowych przeprowadzone będzie w 4 punktach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. oraz jego otoczeniu objętym programem 

monitoringu. Mapka z lokalizacją punktów pomiarowych powietrza stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wykona pomiary i badania zgodnie z normami określonymi w punkcie ….. SIWZ, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykony z najwyższą starannością i zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem Wykonawcy. 

6. Sprawozdanie zostanie sporządzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w 

wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive formacie pdf i doc. Sprawozdanie powinno 

zawierać również fotorelację z przeprowadzanych pomiarów oraz mapę poglądową z 

zaznaczonymi punktami pomiarowymi. 

7. Sprawozdanie winno zawierać następujące podstawowe elementy: 

 wskazanie okresu, częstotliwości wizji terenowych,  

 metody wykonania inwentaryzacji,  

 oznaczenie obszaru objętego inwentaryzacją,  

 informację jaki zespół specjalistów wykonał badania,  
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 wskazanie metod badań,  

 wskazanie niepewności pomiaru, opis trudności 

 wnioski z przeprowadzonych pomiarów, podsumowanie,  

 załączniki graficzne  

8. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa 
umożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie o 

łącznej wartości …. netto powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie płatne jest w częściach po wykonaniu przez Wykonawcę każdego cyklu badań, 

opisanego w §1 ust. 2 powyżej, oraz odebraniu przez Zamawiającego wyników z wykonanych 

badań obejmujących dany etap w następujących wysokościach …. 

a) W kwocie …. za badania przeprowadzone w … w latach …. 

b) W kwocie …. za badania przeprowadzone w … w latach …. 

c) W kwocie …. za badania przeprowadzone w … w latach …. 

d) W kwocie …. za badania przeprowadzone w … w latach …. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie każdego cyklu badań nastąpi z dołu na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 
Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy Sprawozdania bez uwag 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 
wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku 
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 
Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników 
VAT. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, tj. pomiary immisji w rocznych cyklach. 

Na każdy cykl składają się: wykonanie badań, o których mowa w § 1 powyżej w następujących 

miesiącach (etapach): kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad w każdym roku obowiązywania 

niniejszej umowy oraz sporządzenia sprawozdań z tych badań na zasadach określonych w 

niniejszej umowie i załącznikach do niej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia 19 maja, 7 lipca, 25 września, 25 listopada w 

poszczególnych latach do przedłożenia wyników z dokonanych badań i pomiarów wykonanych 

odpowiednio w kwietniu, czerwcu, wrześniu oraz listopadzie. 

3. Za dzień wykonania zakresu prac objętych danym etapem uważa się dzień przekazania 

Zmawiającemu wyników z przeprowadzonych badań w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 

egzemplarza na płycie CD lub pendrive, o ile w terminie, o którym mowa w ust. 4 poniżej, 

Zamawiający nie zgłosi uwag do przekazanych wyników prac.  

4. W terminie 7 dni od przekazania wyników z przeprowadzonych badań, Zamawiający podpisze 

protokół odbioru albo odmówi jego podpisania wskazując braki i/lub uchybienia, jednocześnie 

wskazując Wykonawcy dodatkowy termin co najmniej 7 dniowy do ich usunięcia. 
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5. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy Zamawiający wyznacza swojego 
uprawomocnionego przedstawiciela: …, tel. …………………., e-mail: ……………… 

6. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza następujące 
osoby: ……: tel. …………………., e-mail: ……………… 

7. Zmiana osób, o których mowa powyżej w ust. 5 i 6 nie będzie wymagała zmiany postanowień 
umowy, a dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
 

§ 4 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
a)  Wykonawca nie przystąpi do realizacji któregokolwiek z etapów wykonania umowy w 
terminach w niej wskazanych lub będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy; 
b) będzie opóźniał się z przekazaniem wyników przeprowadzonych badań dłużej niż 7 dni w 
stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 21 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzednim.  

§5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
 a) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – karę umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 
ust. 1 powyżej, 

 b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z zadań składających się na 
przedmiot umowy – kara umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 
2 ust. 1 powyżej, 

c) za każdy przypadek ujawnienia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz § 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 
ust. 1 powyżej.  

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§6 

Wykonawca zobowiązany jest traktować jako poufne i chronić przed ujawnieniem osobom trzecim 
wszelkie informacje pozyskane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy, w tym dane 
Zamawiającego zgromadzone w systemach zabezpieczenia technicznego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku. 
 

§7 

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. 

§ 8 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

ZAŁĄCZNIKI: 


