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Załącznik nr 2 do SIWZ 

  Projekt umowy - istotne postanowienia umowy 

 

 

UMOWA Nr ……………… 

 

Zawarta w dniu ……………. r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 2, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………….…………………………………………………………….. 

 

a ……………………………………………………………..………………………………….: 
 należy określić pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, wskazać czy podmiot jest w pisany do KRS oraz numer wpisu lub innej ewidencji  

 

 potwierdzenie czego stanowi załącznik nr 3 do Umowy 

 

reprezentowaną przez: 

Panią / Pana 

………………………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) 

zwanej w dalszej części „ustawą” została zawarta umowa niniejszej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowej półki dyskowej wraz z dwunastoma 

dyskami twardymi FC o pojemności 600 GB każdy oraz z usługą jej instalacji 

do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej HP EVA 4400. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy 

do siedziby Zamawiającego (02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2), a także dokonać jego 

rozładunku, montażu, instalacji i uruchomienia. 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie ………………. zł brutto (słownie: 

……………………… zł brutto),  

2. Kwota określona w ust. 1 zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy zawiera: wszystkie 

elementy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przewody macierz-półka, 
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sieciowe, montażowe w szafie RACK 19”, koszty montażu, konfiguracji, testów oraz 

uruchomienia rozwiązania w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, opłaty 

licencyjne za oprogramowanie, koszty transportu i ubezpieczenia sprzętu do chwili 

odbioru przez Zamawiającego.  

3. Płatność wynikająca z niniejszej Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią 

podpisanego protokołu odbioru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie odbiór przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń potwierdzony protokołem odbioru. 

4. Faktura VAT wystawiona będzie na podany niżej adres Zamawiającego: Urząd 

Lotnictwa Cywilnego – ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, NIP 526-26-58-186. 

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są: 

 …………………………., 

 ………………………….. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni 

od daty podpisania niniejszej Umowy przez obydwie strony. Miejscem dostawy jest 

siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 2. W dniu dostawy 

Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładną lokalizację instalacji przedmiotu zamówienia 

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, 

pochodzącego od oficjalnych dystrybutorów oferowanego sprzętu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi uruchomieniowe niezwłocznie 

po dostawie sprzętu w terminach uzgodnionych z upoważnionymi pracownikami 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty podpisania 

Umowy. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu za pośrednictwem 

faksu, telefonu lub poczty elektronicznej, w dniu roboczym, nie później niż na 24 godz. 

przed tym terminem. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego umotywowanych zastrzeżeń do realizacji 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie, ale w terminie nie 

przekraczającym 14 dni roboczych, usunie usterki związane z realizacją niniejszej 

Umowy i wykaże ponownie gotowość odbioru zgodnie z pkt 4.4. 

6. Prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie oraz skonfigurowanie przedmiotu umowy 

potwierdzone zostanie podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego protokołu odbioru. 

§ 5 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów realizacji jego zobowiązań, 

określonych w Paragrafie 4 niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczania Wykonawcy kar  umownych w wysokości 2% wartości umowy, o której mowa 
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w paragrafie 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej przez 

Wykonawcę  nie ogranicza praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w paragrafie 4 powyżej 10 

dni kalendarzowych Zamawiający, zachowując prawo do naliczonych kar umownych, ma 

prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 § 6 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy w przypadku wystąpienia 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 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Strona nie jest odpowiedzialna w ramach niniejszej Umowy za niewykonanie Umowy 

spowodowane działaniem Siły Wyższej (w szczególności wojna, rozruchy, pożar, 

powódź, huragan). 

3. Działanie Siły Wyższej zwalnia Stronę nie wykonującą niniejszej Umowy z obowiązku 

zapłaty odszkodowania, kar umownych oraz innych sankcji umownych. 

4. Działanie Siły Wyższej przedłuża termin realizacji niniejszej Umowy o okres jej 

działania, co nie wyłącza jednak prawa drugiej Strony do rozwiązania lub odstąpienia 

od niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż przez okres 45 dni Strona upoważniona 

do otrzymania świadczenia ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy. W takim 

przypadku, Strony dokonują zwrotu dotychczas otrzymanych świadczeń. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego sprzętu w ramach przedmiotu 

umowy oraz, że jest on wolny od wszelkich wad materiałowych, technologicznych, 

konstrukcyjnych lub jakichkolwiek innych wad. Wykonawca zobowiązuje się do 

dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych w okresie 36 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru. Warunki gwarancji znajdują się z w Załączniku nr 1. 

2. Powyższe zapisy w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiającemu przysługują określone w Kodeksie Cywilnym uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne związane z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 8 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeniesieniu sprzętu będącego przedmiotem 

zamówienia, podając nową lokalizację przynajmniej trzydzieści (30) dni przed dokonaniem 

przeniesienia. Wykonawca powiadomiony o przeniesieniu w wyżej określonym terminie 

zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych, o 

których mowa w Paragrafie 7 niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby nowa lokalizacja 

sprzętu znajdowała się w odległości dalszej niż 30 km od granic administracyjnych miasta 

Warszawy i poza lokalnymi ośrodkami Wykonawcy, świadczenie usług gwarancyjnych i 

serwisowych przez Wykonawcę może się wiązać z dodatkowymi opłatami, które będą 

ponoszone przez Zamawiającego.  
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca może odpłatnie nadzorować przeniesienie sprzętu. 

Jeżeli po przeniesieniu, które nie było nadzorowane przez Wykonawcę, sprzęt nie będzie 

działał poprawnie, przywrócenie sprawności funkcjonowania sprzętu dokonane zostanie przez 

Wykonawcę odpłatnie. 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy. 

2. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 

a. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, należy 

rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej; 

 niezależne od stron jak i każdej z nich z osobna, 

 którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz 

 którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne. 

b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;  

c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób niż przez zmianę umowy. Zmiana 

będzie miała na celu usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby 

umożliwić jednoznaczną interpretację jej zapisów przez strony; 

d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Nie dopuszcza się przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Najpóźniej z dniem podpisania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny 

oferty, a mianowicie w kwocie - ……………….. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie 

z art. 151 ustawy. 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać 

ugodowo, a w innym wypadku przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, do jej postanowień stosuje się przepisy 

Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
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§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający                Wykonawca 

  

.............................................    ............................................. 

 

 

.............................................    ............................................. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 2: Formularz oferty. 

 Załącznik nr 3: Potwierdzenie wpisu firmy Wykonawcy do rejestru. 


