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Projekt umowy 

  

Umowa nr PAŻP/17-                       /AMZH 
(zwana dalej „Umową”) 

 
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 (tj. Dz.U.  z 2015, poz. 1641 ze zm.) z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 
8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771, 
 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………. - ………………………………………………………….., 
 
umocowaną do zawarcia przedmiotowej Umowy na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………….., 
udzielonego przez ……………………………. dnia ……………………………. roku, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
............................................................................................................................................... 
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Wykonawcy)1 
 
reprezentowanym/ reprezentowaną przez2 

                                                           
1 Komparycja w zależności od formy prawnej Wykonawcy: 
- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.); SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.); SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub 
spółka z o.o.) – komparycja otrzyma brzmienie: 
…… Spółka Akcyjna (albo Spółka Komandytowo -Akcyjna albo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w …… (kod pocztowy 
……), przy ulicy …… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział 
Gospodarczy, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w wysokości ……zł, wpłaconym w wysokości ……, NIP ……, REGON ……,: 
- SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA 
(sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie: 
…… Spółka Jawna (albo Spółka Komandytowa albo Spółka Partnerska)  z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, wpisana do 
Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział Gospodarczy, pod nr KRS ……, NIP ……, REGON 
……, 
- STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE 
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma brzmienie: 
… z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział Gospodarczy, pod nr KRS ……, NIP ………, REGON ……,, 
- SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie: 
…… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej i …… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …… w 
…… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, NIP ……, REGON…………, 
- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – komparycja otrzyma brzmienie: 
…… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  …… (nazwa firmy), w …… 
(kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP ……, 
REGON…………, 
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............................................................................................................................................, 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 
 
 
na podstawie3 ........................... z dnia …… …………..., 
 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”. 
 
Zamawiający i Wykonawca, działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), zawierają Umowę o następującej treści: 

 
 § 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem Umowy będzie świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
sukcesywnych badań, zwanych dalej „Badaniami” sprzętu dielektrycznego, zwanego dalej 
„Sprzętem” przez okres od dnia 02.01.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku lub do wyczerpania 
Ceny Umowy wskazanej w § 3 ust.1 Umowy. 

2. Badaniom będzie podlegał następujący Sprzęt:   
2.1.  rękawice dielektryczne 20kV, 
2.2.  półbuty dielektryczne 20kV, 
2.3.  drążek izolacyjny 30kV,  
2.4.  kleszcze izolacyjne 30kV, 
2.5.  wskaźnik optyczno-akustyczny 20kV, 
2.6.  wskaźnik optyczny 20kV, 
2.7.  uziemiacze 20kV, 
2.8.  dywaniki i chodniki dielektryczne, 
2.9.  podest dielektryczny. 

3. Wykonawca gwarantuje terminowość, jakość oraz fachowe wykonanie Badań objętych Umową. 
 

§ 2 
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania Badań zgodnie z obowiązującymi normami: 

1.1.  rękawice dielektryczne 20kV – PN-EN 60903 : 2006, 
1.2.  półbuty dielektryczne 20kV – PN-EN 50321 : 2002, 
1.3.  drążek izolacyjny 30kV – PN-EN 60832 – 1 : 2010, 
1.4.  kleszcze izolacyjne 30kV – PN-EN 60832 – 1 : 2010, 
1.5.  wskaźnik optyczno-akustyczny 20kV – PN-EN 61243 : 2007, 

                                                                                                                                                                                     
2 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez 
pełnomocnika. 
3 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy. 



 

                             Numer referencyjny zakupu AMZH-WZ-2224-902/2017 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;  
          Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09 

          NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771 
       www.pansa.pl 

str. 3 

1.6.  wskaźnik optyczny 20kV – PN-EN 61243 : 2007. 
2. Każdorazowo na 2 (dwa) dni robocze przed planowaną wysyłką Sprzętu do Badań Zamawiający 

będzie przesyłał Wykonawcy e-mailem (na adres: ………………………..) informację zawierającą listę 
wysyłanego Sprzętu oraz planowaną datę wysyłki.  

3. Koszty transportu Sprzętu z siedziby Zamawiającego: 
3.1.  Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa („Warszawa”) lub, 
3.2.  Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Wieża Kontroli Lotów Rzeszów- Jasionka, 36-002 

Jasionka 945 („Rzeszów”), 
do siedziby Wykonawcy oraz z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego ponosi 
Wykonawca.  

4. Zamawiający przewiduje realizację Badań Sprzętu: 
4.1.  w przypadku Warszawy - w minimum 7 transzach; 
4.2.  w przypadku Rzeszowa - w minimum 10 transzach. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował transport Sprzętu własnym transportem 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o planowanej wysyłce Sprzętu do Badań Wykonawca 
prześle Zamawiającemu e-mailem na adres: ………………………. następujące informacje: imię i 
nazwisko kierowcy, serię i numer dowodu osobistego kierowcy, markę i numer rejestracyjny 
samochodu. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Badań otrzymanego Sprzętu w terminie ………….. 
dni roboczych od daty otrzymania Sprzętu od Zamawiającego. Termin ten obejmuje również 
dostawę przebadanego Sprzętu z miejsca Badań do siedziby Zamawiającego wskazanej 
odpowiednio w ust. 3 pkt 3.1. lub 3.2. niniejszego paragrafu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona Badania Sprzętu w terminie określonym w ust.6 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu 
opóźnienia, o której § 4 ust. 1 Umowy. 

8. Po wykonaniu Badania Sprzętu Wykonawca sporządzi dla każdego Sprzętu Protokół badania 
sprzętu dielektrycznego identyfikujący go indywidualnie i prześle go Zamawiającemu wraz z 
przebadanym Sprzętem. 

9. Kopie Protokołów badania sprzętu elektroizolacyjnego zostaną dołączone przez Wykonawcę do 
faktury za wykonanie Badania Sprzętu. 

            
§ 3 

Cena Umowy i warunki płatności 
 
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonywanie Badań Sprzętu nie przekroczy łącznie kwoty 

……………….. zł (słownie: ………………….. złotych) netto plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi 
przepisami, co daje łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto, zwane dalej „Ceną Umowy”, w 
wysokości ……………………… zł (słownie: …………………… złotych), z czego: 
1.1.  maksymalne łączne wynagrodzenie dla Warszawy nie przekroczy łącznie kwoty ……………….. zł 

(słownie: ………………….. złotych) netto plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi 
przepisami, co daje łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto, w wysokości ……………………… 
zł (słownie: …………………… złotych), 

1.2.  maksymalne łączne wynagrodzenie dla Rzeszowa nie przekroczy łącznie kwoty ……………….. zł 
(słownie: ………………….. złotych) netto plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi 
przepisami, co daje łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto, w wysokości ……………………… 
zł (słownie: …………………… złotych). 

mailto:biuro@elektrotechnika.pro
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2. Ceny jednostkowe za wykonanie Badań każdego rodzaju Sprzętu zostały określone w Specyfikacji 
cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Ceny jednostkowe netto za wykonanie Badań każdego rodzaju Sprzętu, wymienione w 
Specyfikacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, są ustalone, stałe i nie podlegają 
żadnym zmianom przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Dopuszcza się zmianę Ceny Umowy, określonej w ust.1 powyżej, oraz cen jednostkowych brutto 
za wykonanie Badań każdego rodzaju Sprzętu wymienionych w Specyfikacji cenowej stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Zmiana w zakresie 
podatku VAT stanowi zmianę Umowy i wymaga Aneksu do Umowy. 

5. Cena Umowy obejmuje  wszelkie koszty  związane z realizacją Umowy, w tym koszty transportu 
Sprzętu z siedziby Zamawiającego do miejsca Badań oraz z miejsca Badań do siedziby 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych kosztów, 
oprócz zapłaty na rzecz Wykonawcy Ceny Umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą każdorazowo Protokoły badań sprzętu 
dielektrycznego, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do każdej faktury kopii Protokołów badania 
sprzętu dielektrycznego, o których mowa w § 2 ust. 9 Umowy. 

8. Płatności na rzecz Wykonawcy będą wykonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura powodować 
będzie liczenie ponowne 21-dniowego terminu płatności, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku                                
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
2% ceny brutto za wykonanie Badania Sprzętu przesłanego do Wykonawcy w ramach danej 
wysyłki za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową lub nie wykonuje 
Przedmiotu Umowy lub narusza zobowiązania wynikające z Umowy, Zamawiający może wezwać 
go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub do zaniechania naruszeń i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić 
lub ją wypowiedzieć z uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu, składając 
odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu wyżej wymienionych 7 
dni kalendarzowych. 

3. Jeżeli Wykonawca Umowę wypowie lub od Umowy odstąpi z przyczyn leżących po jego stronie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości 10% Ceny Umowy, o której mowa w § 3 ust.1 Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga złożenia drugiej Stronie przez 
Stronę odstępującą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, co następuje z chwilą jego 
doręczenia drugiej Stronie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 
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5. Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy i/lub 
Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową, na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową zgodę. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

 
§ 5 

Osoby upoważnione 
 

1.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są: 
1.1.  w  sprawach technicznych, w tym do przesyłania Wykonawcy  informacji, o której mowa w § 

2 ust.2 Umowy, zawierającej listę Sprzętu do wysyłki oraz planowaną datę wysyłki: w 
przypadku Warszawy:………………, tel. ……………………, e-mail: ……………………………, w przypadku 
Rzeszowa:………………, tel. ……………………, e-mail: ……………………………; 

1.2.  w sprawach handlowych: …………………………., tel. ………………………….., e-mail: …………………….., w 
tym otrzymuje korespondencję dotyczącą spraw technicznych. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współpracy z Zamawiającym są: 
2.1.  w  sprawach technicznych: ………………, tel. ……………………, e-mail: ……………………………; 
2.2.  w sprawach handlowych: …………………………., tel. ………………………….., e-mail: …………………….., w 

tym otrzymuje korespondencję dotyczącą spraw technicznych. 
3. Zmiana osób upoważnionych do współpracy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie 

i nie stanowi zmiany Umowy. 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
2. We wszystkich sprawach nie unormowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
4. Wszelkie spory lub nieporozumienia pomiędzy stronami wynikłe w czasie obowiązywania Umowy 

będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma prawo wykonywania w terminach uzgodnionych uprzednio z Wykonawcą na 

swój koszt, audytów u Wykonawcy w aspekcie dotyczącym jakości, w tym audytów zgodnie 
z odpowiednimi wymaganiami normy ISO9001 i normami związanymi, z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający wykona nie więcej niż jeden (1) audyt w roku. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

7. Do Umowy zostały dołączone jako jej integralna część następujące Załączniki: 
7.1.  Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa 
 

Za  Wykonawcę        Za Zamawiającego 
 
 
 
...............................................                 .............................................. 
data i podpis      data i podpis 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/17-         /AMZH 
 
Specyfikacja cenowa 
 

      

Lp. Nazwa Ilość  
Cena jednostkowa 

netto w zł 
VAT w zł 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

1 2 3 4 5 6 

1 
Rękawice dieelktryczne 20kV 1 para    

2 

Półbuty dielektryczne 20kV 1 para    

3 
Drążek izolacyjny 30kV 1 szt.    

4 
Kleszcze izolacyjne 30kV 1 szt.    

5 

Wskaźnik optyczno- 
akustyczny 20kV 

1 szt.    

6 
Wskaźnik optyczny 20kV 1 szt.    

7 
Uziemiacz 20kV 1 szt.    

8 
Podest 1 szt.    

9 

Dywanik elektroizolacyjny / 
Chodnik elektroizolacyjny 

1 m²    

 
 


