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Załącznik 3 do ogłoszenia 
 

U M O W A Nr ……………………… 
 
W dniu .................... r. w Warszawie, pomiędzy: 

Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, będącą państwową osobą prawną działającą na podstawie 
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1641) z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wieżowej 8; 02-147 Warszawa, Regon 140886771, NIP 522-283-83-21, zwana dalej 
„Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowaną przez: 

……………………- ………………………………………………………, 

a 

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

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowaną przez: 

………………………… 

 

zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”. 

 

została zawarta niniejsza umowa zwana dalej „Umową”. Umowa zostaje zawarta bez 
zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa 
istniejącej instalacji telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w budynku CZRL PAŻP oraz 
zainstalowanie systemu telewizji cyfrowej naziemnej, satelitarnej DVB-T, DVB-S/S2 i IPTV 
w budynku OSA.”, zwane dalej „Pracami Instalacyjnymi” lub „Przedmiotem Umowy”. 

2. Przedmiot Umowy, do którego wykonania zobowiązany jest Wykonawca, zostanie 
wykonany zgodnie z zakresem prac zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r., 
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

3.1. rozbudowy istniejącej instalacji telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w budynku CZRL 
PAŻP oraz zainstalowania systemu telewizji cyfrowej naziemnej, satelitarnej DVB-T, 
DVB-S/S2 i IPTV w budynku OSA, 

3.2. wybudowania sieci łącz światłowodowych : serwerownia-sala teletransmisji O012- 
stacja czołowa- maszynownia sektor E budynek CZRL, w budynku OSA,  8 łącz z 
punktów dystrybucyjnych, a głównym punktem dystrybucyjnym, 

3.3. zainstalowania przełącznic światłowodowych w szafach RACK, 
3.4. wykonania okablowania koncentrycznego w budynku OSA PAŻP z punktów 

dystrybucyjnych do wytypowanych pomieszczeń (20 szt.), w korytarzach nad sufitem 
podwieszanym, w pomieszczeniach natynkowo w listwach PCV, 

3.5. zmodernizowania radiowo telewizyjnej stacji czołowej, przystosowując ją do odbioru i 
rozpowszechnienia telewizji IPTV, DAB+ w budynku OSA, CZRL PAŻP 
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3.6. przekazania Zamawiającemu miernika sygnału umożliwiającego pomiar sygnału 

satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T (HD) oraz 
kablowej DVB-C. 

3.7. przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób, testów i pomiarów, 
3.8. wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej. 

 
 
 

§ 2 
Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 35 dni od daty podpisania Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które 
może spowodować jakiekolwiek opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

 

 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej 
ceną Umowy, w wysokości …………… PLN (słownie: …………….) + obowiązujący podatek 
VAT wg stawki 23%, co daje kwotę brutto …………….. PLN (słownie: …………………..). 

2. Cena Umowy jest ustalona, stała i nie podlega żadnym zmianom i obejmuje materiały 
i urządzenia potrzebne do wykonania Prac Instalacyjnych, jak również ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
takich jak: koszt dostawy, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji, koszty opracowania 
dokumentów, które zostaną przekazane w czasie odbioru, narzuty, ewentualne opusty, 
ubezpieczenia, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

3. Cena Umowy jest ceną brutto tzn. ceną netto powiększoną o podatek VAT, naliczony 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania Umowy.  

4. Konsekwencje finansowe wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego podatku 
VAT przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążą 
Wykonawcę.  

5. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za 
wykonanie Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymanie faktury 
drogą elektroniczną. 

6. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy.  

7. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

8. Faktura, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać wszystkie dane przewidziane prawem 
polskim. Błędnie wystawiona faktura powodować będzie ponowne liczenie 21-dniowego 
terminu płatności licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Strony postanawiają, że datą zapłaty faktury będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego wymaganą należnością.                                 
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10. Każda ze Stron zapłaci opłaty bankowe związane z dokonaniem przelewu bankowego 

w swoim banku. 

11. Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

12.  

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia prac, 
b) odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
c) zapłaty za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Strony oświadczają, że Wykonawca zapoznał się w sposób wnikliwy z zakresem 
Przedmiotem Umowy oraz miejscem, w którym Prace Instalacyjne mają być wykonane i na 
tej podstawie sporządził ofertę, obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę fachową, odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy, a także iż dysponuje wykwalifikowanym personelem i środkami 
gwarantującymi profesjonalną realizację Przedmiotu Umowy.    

4. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane do 
wykonywania Prac Instalacyjnych są dopuszczone do obrotu i zapewniają bezpieczeństwo 
tzn. są odpowiedniej bardzo dobrej jakości, odpowiadają Polskim Normom, odnośnym 
przepisom ich stosowania i wykorzystania, są stosowane zgodnie z dokumentacją, 
warunkami dopuszczenia zgodnymi z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi do 
Prawa Budowlanego. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do 
stosowania na terenie prowadzonych prac posiadają stosowne polskie certyfikaty, atesty, 
aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych 
instytucji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami techniczno-budowlanymi,  

obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi 
przepisami mającymi zastosowanie do Przedmiotu Umowy. 

6. Po wykonaniu instalacji połączeń zgodnie z warunkami Umowy, ale przed podpisaniem 
przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca: 

6.1  wykona pomiary okablowania i przekaże je w wersji elektronicznej i papierowej 
Zamawiającemu. Zatwierdzone przez Zamawiającego pozytywne wyniki pomiarów 
będą stanowiły załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzające 
prawidłowy sposób wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, 

6.2  sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą, 
która będzie odzwierciedlała ostateczny schemat instalacji połączeń oraz jej 
poszczególnych elementów, konfiguracji urządzeń, uwzględniający ewentualne 
zmiany w stosunku do Schematu planowanej instalacji, jeśli ich wprowadzenie okaże 
się konieczne na etapie instalacji połączeń i zostanie uzgodnione z Zamawiającym; 
Wykonawca jest świadomy, ze prowadzone roboty budowlane dotyczą czynnego 
obiegu kontroli ruchu lotniczego i że mogą one mieć wpływ na obniżenie 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Tym samym wyraża zgodę na przerywanie robót 
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na każde życzenie Zamawiającego bez prawa do odszkodowania i dodatkowych 
świadczeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania i stosowania przepisów bhp, p.poż i innych obowiązujących na terenie 
wykonywania prac, 

b) przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 
z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.),  

c) zagospodarowania odpadów na własny koszt, 
d) poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas wykonywania 

Prac Instalacyjnych lub na skutek wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub 
użycia wadliwych materiałów lub materiałów nie zachowujących odpowiednich 
parametrów do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe 
w związku z prowadzonymi Pracami Instalacyjnymi, 

e) dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy przepustki osobowe oraz dla pojazdów uprawniające 
do wstępu na teren Zamawiającego- wskazanych w powiadomieniu Wykonawcy 
przesłanym Zamawiającemu. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zamieści dane niezbędne do wystawienia przepustek osobowych 
i samochodowych uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego, w szczególności: 

a) dane do wystawienia przepustek osobowych: nazwisko i imię, seria i numer dowodu 
osobistego, data i godzina przyjazdu; 

b) dane do wystawienia przepustek samochodowych: nazwisko i imię kierowcy, marka 
i typ pojazdu, nr rejestracyjny samochodu, numer telefonu kierowcy. 

9. Wykonawca pokryje koszty związane ze szkoleniem wszystkich swoich pracowników, 
występujących o wydanie przepustki tymczasowej lub stałej, w zakresie świadomości 
ochrony lotnictwa cywilnego a także koszty przepustek tymczasowych lub stałych, z tytuł 
u wykonywania pracy w strefie zastrzeżonej PAŻP i lotniska oraz zezwoleń na poruszanie 
się pojazdów mechanicznych po terenie realizacji inwestycji, jeśli w trakcie prac zajdzie 
konieczność poruszania się w tych strefach. 

10. Na teren Zamawiającego, zostaną dopuszczeni pracownicy Wykonawcy i/lub osoby 
realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy, którzy spełnią warunki 
przewidziane w systemie przepustkowym Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej oraz zwrotu wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji technicznej po realizacji Przedmiotu Umowy, wraz 
z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie Prac Instalacyjnych. 

12. W czasie wykonywania Prac Instalacyjnych Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren 
prowadzenia prac w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt 
w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z tego 
terenu. 

13. Niezwłocznie po zakończeniu Prac Instalacyjnych Wykonawca ma obowiązek uporządkować 
pomieszczenia i teren prowadzenia prac, na którym prowadzone były Prace Instalacyjne 
i przekazać go Zamawiającego. 

14. W trakcie wykonywania Prac Instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 
przejść przez istniejące przegrody do stanu nie gorszego niż zastany. 
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§ 5 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie odebrany po sprawdzeniu jego należytej realizacji. 

2. Podstawę odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie 
zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych 

od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy o terminie odbioru prac.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia stwierdzonych wad. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić i usunąć zgłoszone przez Zamawiającego 
zastrzeżenia i uwagi, w terminie 7 dni od daty przekazania zastrzeżeń przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie traktować Przedmiot Umowy jako wykonany po odbiorze końcowym 
Przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru 
końcowego stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Protokołu odbioru końcowego do 
czasu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w Przedmiocie Umowy podczas 
odbioru końcowego.    

 
§ 6 

Kary umowne, odszkodowania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

a) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy 
w wysokości 0,1% Ceny Umowy brutto, licząc od upływu terminu na wykonanie 
Przedmiotu Umowy zapisanego w § 2 Umowy,  

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% Ceny Umowy brutto, licząc 
od upływu terminu określonego w § 8 ust. 4 Umowy, 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 15% Ceny Umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych bezpośrednio z faktury 
przedstawionej przez Wykonawcę po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wystawieniu 
przez Zamawiającego noty lub jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej powstanie po 
zapłacie na rzecz Wykonawcy całej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zapłaty stosownej 
kwoty na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia przez 
Zamawiającego stosownej noty. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe 
wykonanie Umowy, jeśli wynika to z niewykonania przez Zamawiającego obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego, ponad kwotę naliczonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody. 
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§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu, na podstawie Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem realizacji 
Przedmiotu Umowy tak, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w wymaganym 
terminie. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie 
z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Jeśli Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. c Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w trakcie wykonywania 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przerwania wykonywania jakichkolwiek Prac oraz do zabezpieczenia Prac dotychczas 
wykonanych. Jednocześnie Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Zamawiającemu o odstąpieniu od Umowy sporządzi Protokół 
inwentaryzacyjny wykonanych Prac na dzień otrzymania oświadczenia 
Zamawiającego. W protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczy prace 
prawidłowo wykonane, tj. prace bez wad wykonane w sposób zgodny z Umową. Ilość 
prac prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę będzie stanowiła podstawę do 
określenia procentowego stanu zaawansowania prac wykonanych w stosunku do 
wszystkich prac. Protokół inwentaryzacyjny powinien zostać przekazany 
Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zmian w Protokole 
inwentaryzacyjnym, w szczególności w zakresie stanu zaawansowania Prac 
wykonanych prawidłowo. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Protokołu 
inwentaryzacyjnego w terminie Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia 
takiego protokołu jednostronnie. 

b) pozostawienia na terenie oraz terenie sąsiadującym wszelkich urządzeń i konstrukcji 
zabezpieczających dotychczas wykonane prace oraz terenu prowadzenia prac, jak 
i teren sąsiadujący. Wykonawca będzie uprawniony do odebrania tych urządzeń 
i konstrukcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni 
licząc od dnia protokolarnego zwrotu terenu prowadzenia prac Zamawiającego. Do 
tego czasu Zamawiający lub podmiot trzeci będą mogli korzystać z tych urządzeń oraz 
konstrukcji, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa na terenie 
prowadzenia prac lub terenie sąsiadującym.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia 
Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowego stanu 
zaawansowania Przedmiotu Umowy, ustalonego w zaakceptowanym przez obie strony 
Protokole inwentaryzacyjnym.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, płatne będzie po dokonaniu ewentualnych 
potrąceń, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy. 
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§ 8 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone do 
realizacji Przedmiotu Umowy materiały, wykonane prace instalacyjne, dokumentację 

powykonawczą liczonej od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, za wyjątkiem 

elementów, dla których okres gwarancji ich producent określa jako dłuższy niż 24 miesięcy 
(jeżeli okres gwarancji producenta jest dłuższy – stosuje się ten dłuższy okres). 

2. Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie wady jakie wystąpią w zrealizowanym Przedmiocie 
Umowy telefonicznie i potwierdzał za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

Pan/Pani……………….., tel. ………………….. e-mail: ………………………….. 

3. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania Zamawiającego wynikającego 
z rękojmi lub gwarancji w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do 
tego żądania we wskazanym terminie uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad jakie 
wystąpią w zrealizowanym Przedmiocie Umowy, które ujawnią się w czasie trwania okresu 
gwarancyjnego i rękojmi, w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia awarii. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

 

§ 9 
Zakres odpowiedzialności 

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.  

 
§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy 
ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia składki) od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody, które mogą wyniknąć dla Zamawiającego, na kwotę odpowiadającą co najmniej 
wysokości Ceny Umowy, na cały okres obowiązywania Umowy tj. od daty zawarcia Umowy 
do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego, obejmującą: 

a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności objętej Umową spowodowanego 
działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, 

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem 
lub niedopatrzeniem a także zaniechaniem Wykonawcy na rzecz: 

- osób trzecich, 
- osób pracujących na rzecz którejkolwiek ze Stron. 

2. Ewentualne szkody, które przewyższają sumy ubezpieczeniowe lub których nie obejmuje 
polisa ubezpieczeniowa, zostaną pokryte we własnym zakresie przez Wykonawcę na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. 

3. W przypadku kiedy termin ważności polisy, której kopia została przedstawiona 
Zamawiającemu, nie obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca 
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zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przedstawić Zamawiającemu 
kopię kolejnej polisy w ciągu 2 (dwóch) dni od daty odnowienia. 

 
§ 11 

Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy 
jeżeli jest to spowodowane „siłą wyższą”. 

2. Dla celów Umowy siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie 
można było przewidzieć ani zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności w momencie 
podpisywania Umowy. 

3. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej 
realizacji Umowy bez kar i odszkodowań, jeżeli jest to możliwe po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu. 

§ 12 
Informacje poufne 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim oraz niewykorzystywania 
do celów innych niż wykonywanie Umowy informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że 
uzyska pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Ujawnienie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną 
uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

3. Zobowiązanie o którym mowa w ust. 1 powyżej, trwa nadal pomimo rozwiązania lub 
wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich 
pracowników, pełnomocników oraz osoby działające w ich imieniu. 

 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w formie aneksu 
w następujących okolicznościach: 

1.1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj. zmiana obowiązującej 
stawki podatku VAT, która będzie skutkowała zmianą Ceny Umowy. W takim 
przypadku Strony uzgodnią zmianę Umowy w następujący sposób: 

1.1.1. zmiana Ceny Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w niniejszym ust. 1 pkt 1.1. 

1.1.2. w wypadku zmiany, o której mowa w niniejszym ust. 1 pkt 1.1. powyżej cena 
netto Umowy nie ulega zmianie, a określona w aneksie cena brutto (Cena 
Umowy) zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

1.2. Wystąpi konieczności wprowadzenia zmian do sposobu realizacji Przedmiotu 
Umowy, gdy konieczność ta wyniknie w trakcie realizacji Umowy i której nie można 
było przewidzieć przed jej zawarciem.  
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1.3. 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 Umowy. 

1.4. Wystąpienie siły wyższej, która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy 
w terminie. W takim przypadku Strony uzgodnią zmianę terminu realizacji 
z uwzględnieniem faktycznego czasu trwania siły wyższej i jej oddziaływania na 
Przedmiot Umowy. 

1.5. Zaistnieją powody operacyjne lub względy techniczne po stronie Zamawiającego, 
które spowodują utrudniony lub ograniczony dostęp Wykonawcy do Miejsca 
dostawy/Miejsca instalacji, skutkujący niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminie. W takim przypadku Strony uzgodnią zasadność i możliwość dokonania 
zmiany w Umowie polegającej na przesunięciu terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy o czas trwania utrudnień spowodowanych działalnością operacyjną 
Zamawiającego lub względami technicznymi po stronie Zamawiającego, bez prawa 
do żądania przez Wykonawcę dodatkowych świadczeń finansowych z tego tytułu. 

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

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Przedmiotu Umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do dokonywania uzgodnień w trakcie 
realizacji Umowy oraz podpisania wskazanego w Umowie Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy są:  

2.1. …………………, tel. …………….. e-mail:………………………..; 

2.2. …………………, tel. …………….. e-mail: ……………………….. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 
Umowy oraz podpisania wskazanego w Umowie Protokołu Odbioru Prac 
Instalacyjnych/Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z Zamawiającym jest: 

3.1. …………………, tel. …………….. e-mail: ……………………….. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Do Umowy zostały dołączone, jako jej integralna część, załączniki nr 1, 2 i 3. W razie 
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami, decydujące znaczenie 
ma treść Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu cywilnego 
oraz Prawa budowlanego. 

7. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują 
się rozstrzygać na drodze negocjacji. 

8. Jeżeli polubowny sposób nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu Strony uzgadniają, że 
wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
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Załączniki. 
 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………. r., 
3. Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Końcowego. 

 
 
 

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

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 do Umowy nr PAŻP/….-…./AZM 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

 

W dniu ....................... odbyło się spotkanie zwołane przez Zamawiającego Polska Agencja Żeglugi 

Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, celem dokonania odbioru końcowego zadania 

........................................................................................................................................, które zostało 

wykonane przez ................................................................................................ zgodnie z umową nr 

.......................................................... z dnia ........................ 

W odbiorze zadania uczestniczyli: 

1. Zamawiający: ..................................................................................... 

/imię i nazwisko, komórka organizacyjna/ 

2. Wykonawca: ....................................................................................... 

/imię i nazwisko, komórka organizacyjna/ 

oraz 

3. p. ............................................................... Administrator/Użytkownik 

4. p. ............................................................... Administrator/Użytkownik  

5. p. ............................................................... przedstawiciel ................................................. 

6. p. ............................................................... przedstawiciel ................................................. 

7. p. ............................................................... przedstawiciel ................................................. 

8. p. ............................................................... przedstawiciel ................................................. 

 

 

U S T A L E N I A 

I. Przedmiotem odbioru jest: 

Rozbudowa istniejącej instalacji telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w budynku CZRL 

PAŻP oraz zainstalowanie systemu telewizji cyfrowej naziemnej, satelitarnej DVB-T, 

DVB-S/S2 i IPTV w budynku OSA. 

II. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie/niezgodnie*) z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia. Zmiany dokonane w trakcie realizacji naniesione zostały w 

dokumentacji powykonawczej. 

III. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie/niezgodnie*) z przepisami techniczno - 

budowlanymi oraz obowiązującymi normami. 
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IV. Termin wykonania zadania zgodnie z ww. umową określony na dzień ........................ 

został dotrzymany, skrócony o dni ................., przedłużony o dni ................. 

V. Licząc od daty podpisania niniejszego protokołu okres gwarancji jakości przedmiotu 

umowy upływa z dniem ..............................  

VI. Licząc od daty spisania niniejszego protokołu obiekt 

............................................................. przejmuje: 

– w zakresie administrowania: ......................................................... 

– w zakresie urządzeń: .................................................................... 

Obiekt nadaje się do użytkowania/obiekt zostanie przekazany do użytkowania po uzyskaniu stosownych 

pozwoleń i decyzji oddzielnym protokołem*). 

VII. Uwagi Administratora/Zarządcy: 

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

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

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

VIII. Uwagi  Zamawiającego : 

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

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

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

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

IX. Uwagi Wykonawcy: 

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

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

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

X. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- .......................................................................... 

- ........................................................................... 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

1. ............................. 2. .............................  3. ................................ 4. ................................ 

5. .............................  6. ............................  7. ................................ 8. ................................ 

 

*) – niepotrzebne skreślić 
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