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                                                                                       Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 

UMOWA  

Nr WIM................. 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 

ogłoszonego na dostawy pn. :  

 

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez 

okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach” 

 

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. 2017 r. poz. 1579)  

 

W dniu ……….2017 r. roku w Szymanach,   

 

„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno 

Numer Regon: 281345971 

Numer NIP: 7451842294 

kapitał zakładowy: 84.856.000,00 złotych 

reprezentowana przez:  dr inż. Leszka Krawczyka – Prezesa Zarządu 

w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

zawiera z: 

… 

… 

… 

 

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

następująca  
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  §1 

Przedmiot Umowy 

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę na rzecz Zamawiającego, wskazanej 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (formularz ofertowo – cenowy - załącznik nr 

1a-1c dla I-III części zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy bez 

potrzeby dodatkowego załączania) w tym:  

część I – odzież dla pracowników pionu ekonomiczno-administracyjnego i działu obsługi 

naziemnej (formularze: DEA_kobieta, DON_kobieta, DON_mężczyzna) 

cześć II – odzież dla pracowników pionu technicznego (formularze: DT_, DT_elektryka, 

DT_paliwo, DO+COM) 

część III – odzież dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)  

oraz Służby Ochrony Lotniska (SOL) (Formularze: LSRG, SOL)  

2. Wszędzie tam gdzie asortyment stanowiący przedmiot zamówienia jest przeznaczenia 

indywidualnego, Wykonawca w ramach realizacji obowiązków zbierze miarę i wykona go na 

indywidualny wymiar. Tam gdzie asortyment jest zestandaryzowany wymiarowy Wykonawca 

każdorazowa uzgodni z Zamawiającym w jakim ramiarze dostarczyć ma asortyment.      

3. Oferowany  przez Wykonawcę asortyment musi posiadać aktualne świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania, jeżeli takowe są wymaganie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku jeżeli dla asortymentu stanowiącego przedmiot umowy istnieją 

jakiekolwiek normy szczególne związane z jego przeznaczeniem na potrzeby lotniska użytku 

publicznego, przedmiot zamówienia musi normy te spełniać. Poszczególne elementy  odzieży 

będą znakowane etykietą producenta przytwierdzoną trwale do wewnętrznych części odzieży, 

zawierającą co najmniej: nazwę producenta, rozmiar ubrania, instrukcję czyszczenia lub 

prania, skład surowca/tkaniny. 

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrelizauje w szczególności 

następujące obowiązki: 

a) dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej w tym świadcetw dopuszczenia  

do użytkowania, jeżeli takowe są wymagane przepisami prawa  

b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie 

 z uwzględnieniem wszystkich aspektów formalnych, na podstawie wszelkich informacji 

aktualnych na dzień realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie elementy asortymentu składające się na przedmiot zamówienia muszą być 

fabrycznie nowe, pierwszej jakości, wolne od wad, wykonane zgodnie ze sztuką krawiecką,  

z należytą starannością, przez co należy rozumieć: trwałość, estetykę oraz odpowiednie 

dopasowanie do sylwetki.  
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§2  

Obowiązki Wykonawcy 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

opisanego w §1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z wszelkimi 

aktualnie obowiązującymi w stosownym zakresie przepisami oraz normami.  

2.Dostawa i rozładunek wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie jego siedziby odbędzie się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie 

określonym w § 5.  

3. Logotyp Zamawiającego stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), do którego 

Zamawiającemu przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych. Zamawiający niniejszym 

zezwala Wykonawcy na wykorzystanie logotypu wyłącznie w celach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy i wyłącznie w okresie, na jaki została zawarta Umowa. Wykonawca nie ma 

prawa do wykorzystania logotypu w innym celu, w szczególności jego modyfikacji, 

kopiowania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ani udostępniania osobom trzecim 

w jakiejkolwiek postaci. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność. W przypadku zmiany logotypu w 

trakcie wykonywania Umowy Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wzór nowego 

logotypu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy wykonaniu 

Umowy emblematów i naszywek zawierających nowy logotyp Zamawiającego od dnia 

przekazania Wykonawcy wzoru nowego logotypu.  

 

   §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. Zamawiający zobowiązany jest w niezbędnym zakresie współdziałać 

z Wykoanwcą przy wykonania przedmiotu umowy.    

 

§4 

       Termin realizacji 

 

1.Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia 

podpisania niniejszej umowy o udzielenie zamówienia z tym zastrzeżeniem, że każdorazowy 

termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi nie więcej niż 8 dni od dnia zgłoszenia 

 



 

 
 

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. 

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

tel./fax: +48 89 623 19 76 

www.mazuryairport.pl 

Nr Rejestru Sądowego 

KRS 0000399439 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP PL-7451842294, REGON 281345971 

Bank PEKAO SA 

Nr konta: 29124066701111001041806402 

Kapitał zakładowy: 31 184 000,00 PLN 
wpłacono w całości 

 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu całkwoitej i prawidłowej realizacji zamówienia częściowego Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie stanowiące iloczyn dostarczonego asortymentu 

odzieży oraz cen jednostkowych wskazanych w treści forumlarza ofertowego Wykonawcy o 

którym mowa w §1. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu całkowitej i prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia wynosi............... zł   netto........................brutto [zgodnie z formularzem 

oferty Wykonawcy] 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej jest to wynagrodzenie ryczałtowe, 

którego wysokośćwynika z zapotrzebowania Zamawiającego oraz wstępnej ferty 

wykonawcvy, a także zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do 

poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

określonych zasadach. 

4. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktur częściowych, obejmujących 

przedmiot danego zamówienia cześciowego z chwilą całkowitego i prawidłowego 

zrealizowania danego zamówienia częściowego, do całkowitej maksymalnej kwoty o którym 

mowa w ust. 2. 

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. 

 

      

§6 

Zamówienie asortymentu i odbiór przedmiotu umowy  

 

1. Obowiązki umowne w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 

realizawał wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej na adres email: .................. Zamówienie każdarazowo określało będzie ilość  

i rodzaj asortymentu który dostarczyć ma Wykonawca. Strony ustalają, że osobą wyłącznie 

uprawnioną do składania zamówień ze strony Zamawiającego będzie 

.............................email:.....................tel..........................Strony ustalają, że zamówienie uznane 

będzie za skuteczne złożone z chwilą elektronicznego potwierdzenia jego otrzymania 

przez Wykonawcę lub w terminie 48h od daty jego skutecznego wysłania na adres email 
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Wykonawcy 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy będzie 

gotowy do odbioru.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 

Zawiadomienie należy skierować zgodnie z danymi Zamawiającego wskazanymi  

w niniejszej umowie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności  

co najmniej 1 przedstawiciela Zamawiającego. Protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie 

sporządzony w formie pisemnej w co najmniej 2 egzemplarzach. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter istotny, może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie. W takim 

przypadku, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru dokonując stosownej 

adnotacji w protokole odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca jest zobowiązany 

ponownie przedstawić przedmiot umowy do odbioru techniczno-jakościowo, na zasadach 

określonych  

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, mają charakter nieistotny, Zamawiający może dokonać 

odbioru z wyznaczeniem odpowiedniego termin na ich usunięcie; 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-jeśli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zmawiający może dokonać odbioru wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotowego pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z 

wszelkim wymogami niniejszej umowy. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch tygodni od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   

5.Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają i nie wyłączają 

uprawnień Zamawiającego wynikających w szczególności z pozostałych postanowień 

umownych oraz Kodeksu cywilnego, w tym dotyczących kar umownych, odstąpienia od 

umowy oraz rękojmi za wady a także nie powodują zmiany terminu realizacji obowiązków 

umownych przez Wykonawcę 

6.  Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli nie 

będzie on choćby w części odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w 

umowieoraz w złożonej ofercie wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

 



 

 
 

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. 

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

tel./fax: +48 89 623 19 76 

www.mazuryairport.pl 

Nr Rejestru Sądowego 

KRS 0000399439 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP PL-7451842294, REGON 281345971 

Bank PEKAO SA 

Nr konta: 29124066701111001041806402 

Kapitał zakładowy: 31 184 000,00 PLN 
wpłacono w całości 

 

§ 7 

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 Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

b)w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, wobec wskazanego  

w §4 ust. 1. 

c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, o którym mowa w §5 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki wobec terminu realizacji przez Wykonawcę uprawnień 

Zamawiającego wynikających odpowiednio z rękojmi  

2. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają kumulacji, jednak ich łączna wysokość 

nie może przekroczyć 25% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto,  

o którym mowa w §5ust. 2. 

3.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych.  

 

§8  

Rękojmia za wady, Gwarancja jakości 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynosić będzie 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy w części. 

2. Wykonawca do dostarczonego asortymentu, będącego przedmiotem umowy, karty 

gwarancyjne producenckie jeżeli prducent takowe wystawia dla asortymentu stanowiącego 

przedmiot zamówienia. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy, wszelkie czynności 

gwarancyjne jeżeli takowie są wymagane Wykonawca zrealizuje na swój koszt.  
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§9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy w następujących, 

poniżej określonych przypadkach: 

a)w przypadku o którym mowa w §6 ust. 4  lit. c) tiret drugi.  

b)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 tygodni od 

daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.   

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt a) - b) dla swej ważności musi 

nastąpić w formie pisemnej 

§10 

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

 

§11 

Kontakt 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wzajemne kontakty stron przy realizacji niniejszej Umowy 

są: 

a)  ze strony Zamawiającego:............... 

b) ze strony Wykonawcy: ............................... tel ................ e-mail ....................................  

 

2. Strony oświadczają, iż wskazane w niniejszym paragrafie osoby są umocowane 

jedynie do dokonywania  czynności  faktycznych  związanych z  realizacją przedmiotu 

Umowy. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie są upoważnione do 

dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w niniejszej Umowie. 

3. Strony   zastrzegają   sobie   prawo   zmiany   osób   wskazanych   w   niniejszej   Umowy   

bez wprowadzania zmian do umowy z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 4. 

4. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym poprzedzona musi zostać 

pisemnym zawiadomieniem przedłożonym drugiej Stronie. W takim przypadku zmiana 

wywołuje skutki od dnia doręczenia powiadomienia drugiej Stronie. 
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§11 

Poufność 

1. Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione zobowiązują się do utrzymania  

w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania w innych celach, 

niż określone w niniejszej umowie informacji oraz danych o Zamawiającym, w 

szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, jak i po jego realizacji, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć dostęp do informacji związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia wyłącznie do tych pracowników Wykonawcy, którym informacje 

te są niezbędne do wykonania czynności w związku z realizacją przedmiotu umowy  

i którzy przyjęli obowiązki stąd wynikające. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,  

a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów 

kontrolnych. 

4. Nie będą  uznawane za niejawne informacje, które: 

1)są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego przez Wykonawcę, albo 

2)są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, albo 

3) zostaną przekazane Wykonawcy przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną 

umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy. 

5. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji prawnie chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron 

zobowiązuje się ograniczyć dostęp do tych informacji wyłącznie dla tych pracowników 

lub współpracowników Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania 

czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy przyjęli obowiązki wynikające z umowy 

§ 12 

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  
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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. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 


