
 

1 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA 

     Nr……………….. 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 

ogłoszonego na  dostawy pn. : 

 

„Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków 

powietrznych część …………….” 

 

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. ) 

 

W dniu  ………… 2017 roku w Szymanach,   

 

„Warmia i Mazury” Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000399439 o numerze 

identyfikacji podatkowej NIP 7451842294, REGON 281345971 i kapitale zakładowym w 

wysokości 59 159 000,00zł,  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Leszka Krawczyka, w 

dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

zawiera z: 

………………………………. 

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą albo Stroną, umowę, której treść jest następująca  

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego chemii do utrzymania 

nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych w postaci: 

 

Część I. Dostawa maksymalnie do 30 ton granulowanego środka do odladzania nawierzchni 

lotniskowych rocznie.  

Część II. Dostawa maksymalnie do 40 000 litrów rocznie płynnego środka do odladzania 

nawierzchni lotniskowych.  
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Część III. Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed 

oblodzeniem statków powietrznych Typu II  maksymalnie do 15 000 litrów oraz Typu I 

maksymalnie do 20 000 litrów.  

Część IV. Dostawa chlorku wapnia maksymalnie do 5 ton.   

 

2.  Szczegółowy opis parametrów przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1, a także 

szczegółowy zakres świadczeń umownych Wykonawcy określa oferta Wykonawcy 

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla poszczególnych części zamówienia (załączniki od 1a do 1d do SIWZ), 

które to dokumenty stanowią integralną część umowy bez potrzeby ich dodatkowego 

załączenia.  

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

opisanego w §1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, 

wszelkimi aktualnie obowiązującymi w stosownym zakresie przepisami oraz normami.  

 

2. Dostawa wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego 

siedziby odbędzie się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w § 

4 ust. 2. Dostawa odbędzie się na warunkach wskazanych w treści szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. 

 

3.Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 

następującą dokumentację: wszelkie specjalistyczne dokumenty niezbędne dla 

prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, oraz inne dokumenty wymagane 

przepisami prawa dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności: atesty, certyfikaty, 

licencje,   świadectwa zgodności (jeżeli dokumenty te dotyczą przedmiotu umowy) 

 

4. Wykonawca przeprowadzi w ramach wynagrodzenia umownego ryczałtowego szkolenia, na 

warunkach wskazanych w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych części zamówienia. 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie Wykonawcy 

ceny, z chwilą zaistnienia ku temu przesłanek wynikających z niniejszej umowy i na warunkach 

w niej opisanych.    
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§4 

Czas trwania umowy/Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub z chwilą 

wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego. 

 

2. Termin realizacji każdej dostawy - 24 h od momentu złożenia zamówienia. Przez termin 

realizacji każdej dostawy Zamawiający rozumie skuteczne dostarczenie zamówionego 

przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego siedziby, 

na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie.   

 

§5 

Cena i warunki płatności 

 

1. Z tytułu całkowitego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jednostkowe w kwocie ………. zł. netto 

(słownie:…………………)  powiększone o podatek od towarów i usług wg. stawki ………..% 

tj.  ………….zł. brutto.  [zgodnie z ofertą złożoną w danej części zamówienia] Maksymalne 

wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi …………..zł. brutto [maksymalna wielkość 

dostawy zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia dla danej części x wynagrodzenie 

jednostkowe wykonawcy] 

 

2. Wynagrodzenie opisane w pkt.1 którego wysokość wynika z treści oferty złożonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, które zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

wszelkich należności publicznoprawnych obowiązek zapłaty których obciąża wyłącznie 

Wykonawcę.   

 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na następujących, poniżej 

określonych zasadach. 

 

4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 100 % 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, z chwilą całkowitego i prawidłowego zrealizowania 

każdej dostawy, co zostanie potwierdzone podpisanym co najmniej przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru każdej dostawy.  

 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§6 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone kary umowne: 

 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 20% całkowitego maksymalnego 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5ust. 1. 

 

b) w wysokości 0,3% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji danej dostawy, wobec 

terminu wskazanego w §4 ust. 2. 

 

c)z tytułu zaniechania przeprowadzenia szkoleń wymaganych treścią opisu przedmiotu 

zamówienia – w wysokości 20.000,00 zł. 

 

3. Wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej nie może przekroczyć 

25% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

 

4.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

 

5.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

§7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

 

a) jeżeli dostarczony przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, niezgodność ta będzie 

istotna, a wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu nie zdoła 

dostarczyć nowego zgodnego z umową. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym.   

 

§8 
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Zmiana umowy 

 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które 

przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.: 

 

a) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, w tym także zmiany ustawowej stawki podatku 

od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto. 

b) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) udokumentowana, niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość 

postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, 

uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; 

d) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;  

e) wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 

wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach 

szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

f) konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych i/lub 

technologicznych niż wadliwe przewidziane dla przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

gdyby zastosowanie rozwiązań przewidzianych groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem kontraktu. 

g) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w sytuacji gdy powstaną lub 

zostaną ujawnione nowe okoliczności, które nie były przewidziane przed złożeniem 

przez Wykonawcę oferty, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a które mają jakikolwiek wpływ na wykonanie zamówienia, w tym jego 

celowość lub terminowość, a także gdy powyższe okoliczności spowodują 

korzystniejszą realizację zamówienia dla Zamawiającego. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający przewiduje zmianę w zakresie terminu, 

sposobu lub zakresu realizacji zamówienia dostosowaną do zaistniałych okoliczności. 

W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zmianie nie będzie podlegało 

wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji obowiązków umownych. 

h) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy 

danych zgód lub pozwoleń osób trzecich. 

i) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych 

j) zmiany wynikające z okoliczności których Strony nie mogły przewidzieć działając z 

należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 

działalności gospodarczej  

k) zmian korzystnych dla Zamawiającego  
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2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§9 

Zamówienia, osoby do kontaktów 

 

1.Do wzajemnych kontaktów na potrzeby składania zamówień Strony ustalają następujące 

osoby wraz z ich danymi kontaktowymi: 

Zamawiający: 

a)……………..email……………..tel………………….. 

Wykonawca 

b)……………..email……………..tel………………….. 

2.Zamówienie złożone przez Zamawiającego skuteczne będzie z chwilą jego wysłania ze 

skrzynki email Zamawiającego na adres email Przedstawiciela Wykonawcy wskazany w ust. 1 

powyżej.  

 

§10 

Rękojmia 

 

1. Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na warunkach kodeksu 

cywilnego przez okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z realizacji lub w związku 

z realizacją Umowy,  zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. 

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z 

postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i 

dostarczane kurierem, pocztą lub osobiście. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 
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Zamawiający:         Wykonawca 

 

_______________                                                                             ________________ 


