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UMOWA nr PAŻP/17-……………./AMZH 

zawarta w dniu .................................................................. w Warszawie pomiędzy: 

Polską Agencją Żeglugi Powietrznej  

będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 o Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej (Dz.U. z 2016 r., poz.1641 ze zm.) z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8, 

NIP: 5222838321, REGON: 140886771 

reprezentowaną przez: 

………………..  - …………….. 

umocowanego do zawarcia przedmiotowej umowy na podstawie pełnomocnictwa  

nr …………………….. z dnia ……………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

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

(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Wykonawcy) 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym/ reprezentowaną przez 

............................................................................................................................................, 

(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 

na podstawie........................... z dnia …… …………..., 

zwanymi łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”, 

została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową”. 

 

Umowa zawarta została z Wykonawcą, bez zastosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy, którego opis stanowi Załącznik nr 1 oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca 

Załącznik nr 2 do Umowy i zwanym w dalszej części Umowy „Przedmiotem Umowy” lub 

zamiennie „Modernizacją” jest: 

1.1. demontaż elementów przeznaczonych do modernizacji 4 szt. konsol operacyjnych ATS 

1.2. montaż zmodernizowanych elementów 4 szt. konsol operacyjnych ATS 

1.3. modernizacja 4 szt. konsol operacyjnych ATS, 

1.4. wykonanie 4 szt. obudów VCS na stanowiska operatorskie 

1.5. montaż 3 szt. zegarów UTC 
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1.6. wykonanie dokumentacji projektowej zwanej dalej „Dokumentacją projektową” i 

dokumentacji powykonawczej zwanej „Dokumentacją powykonawczą”, a łącznie 

zwanych „Dokumentacją”. 

1.7. w przypadku wytworzenia odpadów przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zagospodarowania i poniesienia kosztów związanych z ich 
zagospodarowaniem oraz transportem. 

2. Dokumentacja, zarówno projektowa jak i powykonawcza, o których mowa w pkt. 1.6 powyżej 

obejmować będzie dokumentację/rysunki rozmieszczenia systemów na konsolach po 

Modernizacji oraz część opisową uwzględniającą zastosowane technologie, elementy, 

materiały, urządzenia oraz sposób prowadzenia okablowania. 

3. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1. pkt. 1.6 powyżej, zostanie dostarczona do 

Zamawiającego w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pierwszy w 

wersji papierowej, drugi w postaci elektronicznej z możliwością kopiowania, w formacie PDF 

lub DOC na płytach CD/DVD lub na przenośnym dysku USB przed przystąpieniem przez 

Wykonawcę do Modernizacji. 

4. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1.pkt. 1.6. powyżej, zostanie dostarczona 

do Zamawiającego w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pierwszy w 

wersji papierowej, drugi w postaci elektronicznej z możliwością kopiowania, w formacie PDF 

lub DOC na płytach CD/DVD lub na przenośnym dysku USB po przeprowadzeniu Modernizacji, 

a przed podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru. 

5. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w okresie Gwarancji Jakości i rękojmi 

za wady, jak opisano w § 6 Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że elementy, materiały i urządzenia zastosowane do Modernizacji: 

6.1. są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz że 

posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej, tj. certyfikat CE; 

6.2. odpowiadają najwyższemu poziomowi technicznemu, są fabrycznie nowe, kompletne 

 i sprawne; 

6.3. zostały wyprodukowane z najbardziej odpowiednich dla nich materiałów, o 

odpowiedniej jakości; 

6.4. nie wykazują jakichkolwiek wad, w tym zarówno wad fizycznych jak i wad prawnych, 

które ograniczałyby ich prawidłowe funkcjonowanie oraz użytkowanie; 

6.5. ani jakiekolwiek elementy, materiały, urządzenia i części wchodzące w ich skład, nie są 

obciążone prawem obligacyjnym na rzecz osób trzecich, nie toczy się dotyczące ich 

postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek innym organem 

orzekającym, nie są też przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że 

brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 

wynikające z Umowy. 

7. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że: 

7.1. posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 

pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych  

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a także iż dysponuje odpowiednim personelem 

 i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy  

ze starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie trudniącego się działalnością lub 
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wykonywaniem czynności stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca przejmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się 

przy realizacji Umowy, w tym za działania lub zaniechania innych podmiotów 

działających w jego imieniu i na jego rzecz celem lub w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, jak za swoje działania lub zaniechania; 

7.2. brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 

wynikające z Umowy; 

7.3. wykonana Modernizacja, dostarczane elementy, materiały i urządzenia będą zgodne z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 oraz Ofertą Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, a Dokumentacja, o której mowa w ust. 1. pkt 1.6. 

powyżej, odpowiadać będzie wymogom Umowy. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do ……………….dni 

kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, jednakże nie później niż do 31.12.2017 r.  

2. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 

 36-002 Jasionka 945, Wieża Kontroli Lotów, poziom 5-sala operacyjna zwane dalej „Miejscem 

modernizacji”. 

§ 3 

Ceny i warunki płatności 

1. Cena Przedmiotu Umowy wynosi netto ………………….. złotych (słownie złotych: 

………………………….) powiększona o wartość podatku VAT w kwocie: ……………………. złotych, co 

stanowi cenę brutto w wysokości ……………………….. złotych (słownie złotych: ……………………….), 

zwaną dalej „Ceną Umowy”.  

2. Cena Umowy ma charakter ryczałtowy i zawarta jest w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Cena ryczałtowa nie podlega zmianie w okresie obowiązywania Umowy.  

4. Cena Umowy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty Wykonawcy ponoszone w związku  

z wykonaniem Przedmiotu Umowy w tym dostawy, demontażu i montażu. 

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza wskazanymi w niniejszym 

paragrafie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, ale 

nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru, bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z realizacji Przedmiotu 

Umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie  

do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie wszystkich 

następujących dokumentów: 

6.1. oryginału poprawnie wystawionej faktury Wykonawcy na kwotę Ceny Umowy, 

wystawioną nie wcześniej niż data podpisania Protokołu Odbioru; 

6.2. kopii Protokołu Odbioru, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do Umowy, podpisanego przez 

Strony bez uwag, 
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7. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

wymaganą należnością na rzecz Wykonawcy. 

8. Faktury o których mowa w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest wystawić zgodnie z ustawą 

z dnia 07.12.2012r o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2013 poz. 35, art. 1 pkt. 50) oraz ustawą o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017 

poz. 1221). 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej, która zostanie 

przesłana na adres Zamawiającego: faktury@pansa.pl 

§ 4 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca przeprowadzi proces Modernizacji w Miejscu modernizacji zgodnie z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszystkie prace w godzinach 22.00-06.00 po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu przystąpienia przez Wykonawcę do prac 

modernizacyjnych. W przypadku konieczności zmiany czasu pracy lub jego wydłużenia, 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać taką zgodę od Zamawiającego. 

3. W celu uzyskania przez Wykonawcę zgody na zmianę lub wydłużenie czasu pracy ponad 

określony w ust. 2 powyżej, Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą w 

której ma nastąpić zmiana lub wydłużenie czas pracy przedstawi Zamawiającemu w formie 

pisemnej – wniosek o zmianę lub wydłużenie czasu pracy określając czas i zakres prac które 

będą w tym czasie wykonywane. Zamawiający zaakceptuje wniosek lub wniesie uwagi do 

których Wykonawca zobowiązuje się zastosować.  

4. Wykonawca po przeprowadzeniu Modernizacji, a przed podpisaniem Protokołu Odbioru 

zademonstruje Zamawiającemu poprawność działania konsol operacyjnych ATS w zakresie 

objętym Modernizacją oraz przekaże Dokumentację powykonawczą, której zakres został 

określony w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy. 

5. Po przeprowadzeniu Modernizacji, przekazaniu Zamawiającemu  Dokumentacji 

powykonawczej, zademonstrowaniu poprawności działania konsol operacyjnych ATS w 

zakresie objętym Modernizacją oraz spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w Umowie, 

za wyjątkiem świadczenia gwarancji jakości, Strony podpiszą Protokół odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający wykaże niezgodność wykonanej Modernizacji z zapisami Umowy lub 

niepoprawne działanie konsol operacyjnych ATS w zakresie objętym Modernizacją, wówczas 

Wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

swój wyłączny koszt usunie wszelkie wykazane przez Zamawiającego niezgodności z Umową. 

Po usunięciu wszelkich niezgodności, o których mowa powyżej, w tym zademonstrowaniu 

przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego prawidłowości działania konsol operacyjnych 

ATS w zakresie objętym Modernizacją, Strony podpiszą Protokół odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

7. W celu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy 

stosowne przepustki osobowe i/lub samochodowe typu VISITORS i/lub „imienne” 

umożliwiające wejście/wjazd przedstawicieli Wykonawcy do Miejsca modernizacji wskazanego 
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w § 2 ust. 2 z zastrzeżeniem że ewentualne koszty wydania przepustek obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odmowy wydania przepustki. 

8. W celu uzyskania przepustki, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem 

przystąpienia do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego swojego 

przedstawiciela oraz markę, model i numer rejestracyjny samochodu, służącego do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

§ 5 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do Modernizacji przygotuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego Dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 

Umowy. 

2. Jeżeli Dokumentacja projektowa wykaże, że spełnia warunki Umowy, Strony podpiszą Protokół 

Odbioru Dokumentacji projektowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, w dwóch 

(2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. Protokół 

Odbioru Dokumentacji projektowej będzie stanowił Załącznik do Protokołu Odbioru. 

3. Jeżeli Dokumentacja projektowa dla Modernizacji wykaże jakąkolwiek niezgodność 

z warunkami Umowy, Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty jej dostarczenia zgłosi 

uwagi, a Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w Dokumentacji projektowej, jeżeli 

wprowadzenie zmian będzie niezbędne do prawidłowej obsługi i pracy modernizowanych 

konsol operacyjnych ATS. 

4. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego uwag do Dokumentacji 

projektowej uwzględni je w nowej wersji Dokumentacji projektowej w tym usunie jakiekolwiek 

niezgodności i po raz drugi, na swój wyłączny koszt, dostarczy Zamawiającemu w ustalonym 

między Stronami terminie i miejscu nową wersję Dokumentacji projektowej. 

5. Jeżeli powtórnie dostarczona Dokumentacja projektowa dla modernizowanych konsol 

operacyjnych ATS wykaże, że  spełnia ona wymogi Umowy, Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Dokumentacji projektowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, w dwóch (2) 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Jeżeli powtórnie  dostarczona Dokumentacja projektowa nie spełni wymogów Umowy, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, iż 

Dokumentacja projektowa nie spełnia wymogów Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 

Umowy. 

7. Dokonanie odbioru Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

jej wszelkie błędy i nieprawidłowości, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

§ 6 

Gwarancja Jakości i Rękojmi za Wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady na wszystkie 

elementy, materiały i urządzenia oraz prace wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

na okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru.  
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2. W okresie obowiązywania Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady Wykonawca zobowiązuje się 

do: 

2.1. nieodpłatnej naprawy elementów, materiałów i urządzeń wykorzystanych przez 

Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia 

wady przez Zamawiającego; 

2.2. wymiany elementów, materiałów i urządzeń wykorzystanych przez Wykonawcę celem 

realizacji Przedmiotu Umowy na wolne od wad w przypadku wystąpienia niemożliwych 

do naprawienia wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia wady przez 

Zamawiającego; 

3. Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie nieprawidłowości w pracy elementów, materiałów i 

urządzeń wykorzystanych przez Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy 

pod numer telefonu  ………………  oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………… za 

potwierdzeniem odbioru  w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 podając objawy, nazwisko 

oraz numer telefonu osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie występujących wad. 

4. Wszystkie naprawy lub wymiany elementów, materiałów i urządzeń wykorzystanych przez 

Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości i 

Rękojmi za Wady będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miarę możliwości w 

Miejscu modernizacji. Ewentualne koszty transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne elementów, 

materiałów i urządzeń wykorzystanych przez Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu Umowy  

niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 10% Ceny Umowy. Zapłata kary nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie na 

swój koszt i ryzyko przywrócić konsole operacyjne ATS do stanu pierwotnego tzn. z przed 

Modernizacji oraz odebrać wszystkie elementy, materiały i urządzenia wykorzystane przez 

Wykonawcę celem realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym. 

2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

10% Ceny Umowy. Zapłata kary nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt i 

ryzyko przywrócić konsole operacyjne ATS do stanu pierwotnego tzn. sprzed Modernizacji oraz 

odebrać wszystkie elementy, materiały i urządzenia wykorzystane przez Wykonawcę celem 

realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości: 

3.1. 0,3% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust 1 Umowy, 
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3.2. 0,2% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania warunków 

Umowy, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.1. i 2.2. Umowy i § 10 ust. 2 Umowy, 

dotyczących uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar 

umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

przedstawionych do zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej lub do zaspokajania 

bezpośrednio z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

§ 8 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz 

pokrycia roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości, Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem Należytego 

Wykonania Umowy” w wysokości 10% (dziesięć procent) Ceny Umowy tj. …………………… zł 

(słownie złotych: ………………………………………) w formie …………………………... 

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej będzie ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze 

żądanie. 

2. Ponadto Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez 

Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wszelkich należności 

powstałych w wyniku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych, o 

których mowa w Umowie, jak również roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z Gwarancji Jakości. 

3. Wszelkie koszty, dotyczące uzyskania, wniesienia lub zmiany Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Zwolnienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będzie następowało 

w następujących terminach i kwotach: 

4.1. 70% kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwolnione w ciągu 

30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru stanowiącego Załącznik nr 4 

do Umowy, bez uwag i zastrzeżeń; 

4.2. 30% kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwolnione w ciągu 

15 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego stanowiącego Załącznik 

nr 5 do Umowy bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu Umowy nie spowoduje 

naruszenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego czyichkolwiek majątkowych praw 
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autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych know-

how oraz innych praw chronionych. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw 

autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz innych praw chronionych. 

3. W ramach Ceny Umowy Wykonawca, łącznie z przekazaną Dokumentacją o której mowa w § 

1 ust 1 pkt 1.6. Umowy, przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do 

Dokumentacji – bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie rozporządzania nią lub jej 

dowolną częścią, bez zgody Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, 

na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną 

techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykonywanie autorskich 

praw zależnych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością 

Wykonawcy, autorów Dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się jednak, iż żadna osoba nie 

będzie używać w stosunku do Zamawiającego swoich osobistych praw autorskich 

przysługujących jej w stosunku do powyższej Dokumentacji. Z dniem przekazania 

Zamawiającemu powyższej Dokumentacji oraz w ramach ustalonej w § 3 Ceny Umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie, w pełnym 

zakresie i na wszystkich opisanych w umowie polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych - zależnego prawa autorskiego do przekazanej Dokumentacji a także prawo 

własności nośników, na których znajduje się powyższa Dokumentacja. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać Zamawiającemu praw autorskich majątkowych 

do Dokumentacji, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy przez Strony, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania  

i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy kopię Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 

100% Ceny Umowy, której termin ważności obejmuje okres obowiązywania Umowy. 

2. W przypadku, kiedy termin ważności Polisy, której kopia została przedstawiona 

Zamawiającemu, nie obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest odnawiać kolejne Polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przedstawiać Zamawiającemu 

kopie kolejnych Polis w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich odnowienia.  

3. Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy 

ubezpieczeniowe Polisy Ubezpieczeniowej, lub których nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa 

zostaną pokryte we własnym zakresie bezpośrednio przez Wykonawcę, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego. 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 
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1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając 

odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Strona 

dotknięta naruszeniem może w całości lub w części odstąpić od Umowy z uwzględnieniem 

treści ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w 

ciągu 30 dni od upływu powyższego terminu. Niezależnie od powyższego Stronie służy 

ustawowe prawo odstąpienia. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

powodujących, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest możliwe albo jej wykonanie nie leży 

w interesie publicznym, czego Strony, pomimo dochowania wszelkiej staranności nie mogły 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakres prac, które zostały zrealizowane do dnia 

przerwania prac z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu inne roszczenia.  

3. Odstąpienie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w formie aneksu, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności, gdy: 

1.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w tym nastąpi zmiana obowiązującej 

stawki podatku VAT, która będzie powodowała zmianę Ceny Umowy); 

W takim wypadku Strony uzgodnią zmiany Umowy wymuszone nowymi przepisami; 

1.2. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

1.3. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które 

uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; 

1.4. Modernizacja okaże się niemożliwa z obiektywnych powodów, np. z powodu 

zakończenia produkcji elementów, materiałów lub urządzeń które będą wykorzystane 

celem wykonania Modernizacji i braku ich dostępności na rynku po dacie wejścia w życie 

Umowy. W takim przypadku Wykonawca, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

może dostarczyć inne elementy, materiały lub urządzenia które będą wykorzystane 

celem wykonania Modernizacji o parametrach nie gorszych oraz cenie nie wyższej niż 

określona w Umowie; 

1.5. pojawią się na rynku elementy, materiały lub urządzenia lepszej generacji, o lepszych 

parametrach pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia Ceny Umowy. 

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 powyżej, zmiana Umowy dotyczyć może, w zależności od 

zaistniałego stanu faktycznego, obniżenia Ceny Umowy lub zmiany Terminu Realizacji Umowy 

lub Przedmiotu Umowy w zakresie ilościowym lub jakościowym (w tym poprzez wprowadzenie 
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rozwiązań zamiennych lub równoważnych, zastosowanie innych rozwiązań technologicznych 

itp.). 

3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane 

siłą wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia i niezależne od Stron.  

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę  

o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań. 

3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej 

Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia 

nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy, 

(która nie może być wyższa niż Cena Umowy określona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem,  

iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy 

siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda 

ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 60 dni od dnia 

zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba, że Strony wspólnie postanowią 

o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron.  

§ 14 

Informacje poufne 

1. Strony Umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania 

do celów innych niż wykonywanie Umowy informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba,  

że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Ujawnienie informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane 

zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną 

uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

§ 15 

Zakres odpowiedzialności 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz 

innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia 

życia, zdrowia i mienia pracowników Zamawiającego, spowodowanych przez pracowników 

Wykonawcy i/lub osoby realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować każdorazowo pisemnie Zamawiającego 

o podwykonawcach, którzy realizują w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

podwykonawców w związku z realizacją Umowy, jak za swoje własne. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 
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1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę,  

a w przypadku, gdy podpisy będą składane w różnych terminach Umowa wchodzi w życie  

z dniem złożenia ostatniego podpisu.  

2. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza 

to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy 

zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest 

do woli Stron wyrażonej w Umowie i które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca 

postanowienie nieważne lub niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie 

sporządzona przez Strony w formie pisemnej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw, wynikających z  Umowy 

na osoby trzecie. 

4. W sprawach związanych z realizacją Umowy osobami odpowiedzialnymi są: 

4.1. Ze strony Zamawiającego: 

4.1.1. osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w zakresie technicznym w trakcie 

realizacji Umowy w tym do podpisania Protokołów jest ………………………………. (tel. 

………………….., e-mail: ......................................@pansa.pl) lub inna osoba 

wskazana przez Zamawiającego; 

4.1.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ………………………………. (tel.: 

…………………………., adres e-mail: ...........................@pansa.pl) lub inna osoba 

wskazana przez Zamawiającego, w tym otrzymuje do wiadomości kopię 

korespondencji dotyczącej spraw technicznych. 

4.2. Ze strony Wykonawcy: 

4.2.1.  osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy w 

tym do podpisywania Protokołów jest ……………………………………. 

(tel.  ………………………….) adres e-mail: .............................. lub inna osoba wskazana 

przez Wykonawcę.  

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie wymagają zmiany poprzez podpisywanie 

aneksu do Umowy. Zmiany dokonywane są pisemnie lub drogą elektroniczną, e-mailem 

kierowanym w przypadku zmiany po stronie Wykonawcy do osoby ze strony Zamawiającego 

upoważnionej do dokonywania uzgodnień w zakresie zagadnień handlowych, zgodnie z ust. 4 

powyżej, a w przypadku zmiany po stronie Zamawiającego - do osoby ze strony Wykonawcy 

upoważnionej do dokonywania uzgodnień zgodnie z ust. 4 powyżej. Zmiana jest skuteczna  

od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie są upoważnione do składania w imieniu Stron 

żadnych oświadczeń woli zmierzających lub powodujących zmianę (warunków  

lub postanowień) Umowy lub rozwiązania Umowy. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

ust. 5 powyżej.  

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

9. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy Strony będą rozwiązywać 

polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egzemplarzach  

dla Zamawiającego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 

11. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

11.1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

11.2. Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy  

11.3. Załącznik nr 3 – Wzór Protokół Odbioru Dokumentacji projektowej 

11.4. Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu Odbioru  

11.5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

     .......................................            ....................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Umowy 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Protokół Odbioru Dokumentacji projektowej 
 
Niniejszy dokument jest potwierdzeniem dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji 
projektowej Modernizacji 4 szt. konsol operacyjnych ATS zgodnie z Umową nr PAŻP/17-
………………/AMZH, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.6. Umowy. 
Strony Umowy zgodnie stwierdzają, że dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja 
projektowa Modernizacji 4 szt. konsol operacyjnych ATS spełnia warunki Umowy i jest zgodna 
z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz, że wszystkie uwagi wniesione 
przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Dokumentacji projektowej. 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedstawiciel Wykonawcy:     Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
 
............................................            ......................................... 
(podpis/-y)            (podpis/-y) 
 

Miejscowość i  data ............................................ 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Wzór Protokołu Odbioru  

 
Strony Umowy zgodnie potwierdzają, że odbiór prac modernizacyjnych 4 szt. konsol 
operacyjnych ATS wykonanych w ramach Umowy PAŻP/ 17-………………../AMZH nastąpił w 
dniu ................................ . 
Ponadto Strony potwierdzają, że: 

 Modernizacja konsol operacyjnych ATS oraz demonstracja poprawność działania 

konsol operacyjnych ATS w zakresie objętym Modernizacją zostało przeprowadzone 

zgodnie z warunkami Umowy i Dokumentacją. 

 Dostarczone elementy, materiały i urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy są nowe, sprawne i kompletne i zgodne z Załącznikiem 

nr 1 i 2 do Umowy; 

 Dokumentacja powykonawcza, została odebrane przez Zamawiającego 

 Za wyjątkiem świadczenia usług w ramach rękojmi i Gwarancji Jakości, wszystkie 

pozostałe warunki i postanowienia Umowy zostały wykonane przez Wykonawcę. 

 

Załączniki: 

1. Protokół odbioru Dokumentacji projektowej 

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedstawiciel Wykonawcy:     Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
 
............................................            ......................................... 
(podpis/-y)            (podpis/-y) 
 
Miejscowość i  data ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-835/2017 
Załącznik nr 3 

 
16 

Załącznik Nr 5 do Umowy 
 

Wzór Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego 
 
Niniejszym potwierdza się, że Wykonawca wypełnił wszelkie zobowiązania względem 
Zamawiającego wynikające z zapisów Umowy nr PAŻP/17-……………../AMZH. 
Niniejszy protokół jest podstawą do zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy zgodnie z § 8 ust 4 pkt. 4.2 Umowy. 
 

Przedstawiciel Wykonawcy:   Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

 

 

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

Miejscowość i  data .......................................... 


