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Umowa nr PAŻP/19-            /AMZH 

(„Umowa”) 
 
zawarta w dniu ............................................................................... 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,   
 
będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 roku o Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1967) z siedzibą w Warszawie, 02-147 
Warszawa, ul. Wieżowa 8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771,  
 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………. – ……………………….., 
* 
umocowanego do zawarcia przedmiotowej Umowy na podstawie pełnomocnictwa nr 
…………………………………., udzielonego przez ……………………………………………………………………, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „PAŻP”, 
 
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…………, 
2 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez 
pełnomocnika. 
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............................................................................................................................................, 
 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 
 
na podstawie3 ........................... z dnia …… …………..., 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”. 
 

Do Umowy nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa środków ochrony indywidualnej zwanych dalej 

„Towarami”, dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zgodnie z Formularzem 
cenowym z podziałem na miejsca dostaw, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
2.1.  Towary są fabrycznie nowe, bez wad fabrycznych, wyprodukowane z odpowiednich 

materiałów, nieużywane wcześniej, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych 
jak i prawnych;  

2.2.  Towary nie są obciążone prawem obligacyjnym, ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie 
toczy się dotyczące ich postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek innym 
organem orzekającym, nie są też przedmiotem zabezpieczenia; 

2.3.  brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 
wynikające z Umowy; 

2.4.  Towary są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz że 
posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej, tj. certyfikat CE oraz 
znak bezpieczeństwa; 

2.5. posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami 
wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z dostawą Towarów, a także iż 
dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną 
realizację Umowy; 

2.6.  wraz z Towarami dostarczy dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i karty producenta do 
wszystkich Towarów, do których taką dokumentację przewidział producent i która jest 
wymagana przepisami prawa oraz Polskimi Normami.  Powyższe dokumenty musza być 
sporządzone w języku polskim. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy. 
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§ 2 

Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie ………… (nie dłuższym niż 21)  
dni od daty podpisania Umowy, dostarczając Towary bezpośrednio do siedziby/oddziałów 
terenowych Zamawiającego (zwanych w dalszej części Umowy „Miejscami dostaw“)  
wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. O planowanym terminie dostarczenia Towarów do danego Miejsca dostawy Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na 
adresy wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy , a dostawa nastąpi po elektronicznym 
potwierdzeniu przez Zamawiającego terminu dostarczenia Towaru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opakowania Towarów zgodnie z międzynarodowymi 
standardami, a w szczególności w taki sposób, aby: 
3.1.  zapewnić bezpieczeństwo Towarów przez cały okres trwania transportu, 
3.2.  opakowanie było właściwe dla danego środka transportu, 
3.3.  opakowanie było właściwe dla charakterystyki danego typu Towarów. 

4. Koszt opakowania Towarów jest wliczony w cenę każdego Towaru, określoną w Formularzu 
cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po dostarczeniu Towarów do danego Miejsca dostawy 
i odebraniu ich przez Zamawiającego, Zamawiający sprawdzi dostarczone Towary. 

6. Jeżeli Towary ilościowo i jakościowo będą spełniały warunki Umowy, Zamawiający podpisze 
Protokół Odbioru dla danego Miejsca dostawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 
Protokół Odbioru dla danego Miejsca dostawy będzie podpisany dla każdej partii dostarczonych 
Towarów, o ile nie będą zgłoszone reklamacje.  Zamawiający wyśle Wykonawcy skan podpisanego 
Protokołu Odbioru dla danego Miejsca dostawy e-mailem na adres: ……………………………. . 
Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru dla ostatniego Miejsca dostawy stanowić 
będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za dostarczone Towary. 

7. Jeżeli Towary ilościowo lub jakościowo nie będą spełniały wymogów Umowy lub Wykonawca nie 
dostarczy wraz z nim pełnej dokumentacji, o której mowa w Umowie, wówczas Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych zgłosi reklamację, tj. 
poinformuje Wykonawcę o wykrytych wadach lub braku dokumentów. Informacja ta zostanie 
wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres: ……... .  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia brakujących Towarów lub nowych Towarów 
spełniających wymagania określone w Umowie lub dokumentacji, o której mowa w Umowie, 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji od 
Zamawiającego. 

9. Wszelkie koszty związane z transportem Towarów niespełniających wymagań jakościowych do 
siedziby Wykonawcy lub nowych Towarów spełniających wymagania określone w Umowie lub 
dokumentacji, poniesie Wykonawca. 

10. Terminy, o których mowa w niniejszym ustępie wliczają się do terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy brakujących Towarów lub nowych Towarów 
spełniających wymagania określone w Umowie, i/lub dokumentacji, oraz w przypadku, gdy 
dostarczone nowe Towary lub dokumentacja nadal nie będą spełniać wymagań określonych w 
Umowie, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy, w części dotyczącej 
brakujących Towarów lub Towarów, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której 
mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 
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12. W okolicznościach wyjątkowych dotyczących dostępności Towarów (zaprzestanie produkcji, 
czasowy brak w zasobach producenta, itp.) Wykonawca w formie pisemnej przedstawi 
Zamawiającemu nowy termin dostawy lub propozycję dostarczenia Towaru ekwiwalentnego, 
spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy i 
cenie nie wyższej niż cena dla Towaru wycofanego określonego w Formularzu cenowym 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

13. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę propozycji dostarczenia Towaru 
ekwiwalentnego Zamawiający zapozna się z nią i prześle Wykonawcy w formie pisemnej, w 
terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji Towaru 
ekwiwalentnego, akceptację zaproponowanego produktu. 

14. Odpowiedzialność za dostarczenie Towaru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

15. Na każdej partii dostarczanych Towarów muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie 
Towarów i ich identyfikację, co do rodzaju, Miejsca dostawy oraz imienia i nazwiska osoby dla 
której są przeznaczone. 

16. W przypadku dostarczenia Towarów niezamówionych przez Zamawiającego Towary te w 
oryginalnych opakowaniach zostaną odebrane przez Wykonawcę na jego koszt. 

17. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w 
trakcie realizacji Umowy są: 
17.1. w zakresie rzeczowym oraz do podpisywania Protokołów Odbioru dla danego Miejsca 

dostawy, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy w każdym z Miejsc dostawy są odpowiednio 
osoby wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy lub inne osoby wyznaczone w ich 
zastępstwie przez Zamawiającego; 

17.2. w zakresie handlowym: ………………………., tel.: ……………………., e-mail: ……………………………. .     
18.  Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do współpracy z Zamawiającym w 

trakcie realizacji Umowy są:  
18.1. w zakresie rzeczowym: …………………………………….., tel.: ……………………….., e-mail: 

…………………. ; 
18.2. w zakresie handlowym: …………………………………….., tel.: ……………………….., e-mail: 

…………………. . 
19. Zmiana osób upoważnionych wskazanych w ust. 17 i 18 powyżej wymaga pisemnego 

poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.   
 
§ 3 

Ceny i warunki płatności 
 

1. Cena netto Umowy wynosi  ……………………………………………….. zł (słownie: …………………) 
powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje wartość brutto, 
zwaną dalej „Ceną brutto Umowy” ………………………………… zł (słownie: 
……………………………………………………..). 

2. Ceny jednostkowe Towarów zostały określone w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 
1 do Umowy. 

3. Cena Umowy jest ustalona, stała i nie podlega żadnym zmianom. Cena Umowy obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty Towarów, transportu do Miejsc 
dostawy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz świadczenia usług w ramach gwarancji 
jakości i rękojmi za wady.  

mailto:magdalena.karolak@pansa.pl
mailto:bhp@uniform.pl
mailto:bhp@uniform.pl
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4.  Dopuszcza się zmianę Ceny Umowy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i 
usług VAT. Powyższe zmiany stanowią zmianę Umowy i zostaną wprowadzone aneksem do 
Umowy. 

5. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę 
niezwłocznie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru dla ostatniego Miejsca dostawy. 

6. Błędnie wystawiona faktura powodować będzie liczenie ponownego 21-dniowego terminu 
płatności, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza wystawienie odrębnych faktur za dostawę Towarów do poszczególnych 
Miejsc dostawy wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru Umowy oraz określenia 
Miejsca dostawy, którego dotyczy. 

9.  Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do każdej faktury zestawienia rzeczowo – ilościowo- 
finansowego  zawierającego w szczególności wykaz dostarczonego Towaru z podaniem nazwy 
Towarów oraz cen jednostkowych Towarów, a także stosownego Protokołu Odbioru podpisanego 
przez Strony. 

10. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego wymaganą należnością. 

11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 
12. Zamawiający preferuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury@pansa.pl . 

 
§ 4 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady dla dostarczonych 
Towarów na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu 
Odbioru dla danego Miejsca dostawy. Wykonawca ma obowiązek wymiany Towaru wadliwego. 

2. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym Zamawiający uzna Towar za wadliwy, a Towar ten był 
prawidłowo użytkowany, Zamawiający wyśle Wykonawcy reklamację e-mailem na adres: 
……………………... W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że w celu rozpatrzenia zasadności złożonej 
reklamacji, kwestionowany Towar wymagać będzie oględzin, Wykonawca w terminie jednego (1) 
dnia roboczego powiadomi Zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną i w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym odbierze przedmiot reklamacji od Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji i przesłania Zamawiającemu odpowiedzi w 
terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną przez Wykonawcę w całości zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego. 

3. Wykonawca bezpłatnie wymieni zareklamowane Towary w terminie 3 (trzech) dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę. 

4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę Towarów na wymianę Strony podpiszą Protokół Odbioru 
Towaru po wymianie w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym ) dla każdej ze 
Stron. Wzór Protokołu Odbioru Towaru po wymianie Towarów stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Na Towary wymienione przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania 
przez Strony Protokołu Odbioru Towaru po wymianie.  

6. Wszelkie koszty związane z wymianą Towarów w ramach gwarancji jakości, w tym koszty odbioru 
wadliwego Towaru z siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

mailto:faktury@pansa.pl
mailto:bhp@uniform.pl
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§ 5 
Odstąpienie od Umowy /Kary umowne 

 
1.  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 siedem (7) dni. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić z 
uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu, składając odpowiednie oświadczenie w 
terminie trzydziestu (30) dni od upływu wyżej wymienionych siedmiu (7) dni, z zachowaniem 
prawa do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów, które poniósł w związku z 
realizacją Umowy. 

2. Jeżeli Zamawiający od Umowy odstąpi w całości lub w części z przyczyn leżących stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 10% Ceny Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust.1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga złożenia drugiej Stronie przez Stronę 
odstępującą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu z uzasadnieniem. 

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań umownych przez Wykonawcę Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za opóźnienie w wysokości: 

4.1. 2% ceny brutto niedostarczonego Towaru, określonego w Załączniku nr 1, za każdy dzień 
opóźnienia w dostawie do danego Towaru w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 
Umowy 

4.2. 2% ceny brutto niedostarczonego Towaru, określonego w Załączniku nr 1, za każdy dzień 
opóźnienia w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany Towaru 
wadliwego na towar bez wad określonego w § 2 ust.8 Umowy; 

4.3. 0,1% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany Towaru w ramach gwarancji 
określonego w § 4 ust.3 Umowy. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych, w przypadku, gdy 
wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych. Zamawiający będzie miał prawo do 
potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
          § 6 

Siła wyższa 
 

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 
wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze 
zewnętrznym, któremu nie można zapobiec. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie 
zawiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej.  

 
 

§ 7 
Rozstrzyganie sporów 

 
1. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania na drodze polubownej 

wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikają z zastosowania Umowy lub jej 
interpretacji. 
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2. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się, wszelkie spory wynikające z Umowy lub 
powstające w związku z nią, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 8 

 Postanowienia końcowe  
 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony, a w przypadku, gdy podpisy będą 

składane w różnych terminach - z dniem złożenia ostatniego podpisu. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 19 Umowy. 
4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 

na interpretację postanowień Umowy. 
5. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze 

Stron.  
6. Załączniki: 

6.1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy z podziałem na miejsca dostaw 
6.2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy 
6.4. Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru dla danego Miejsca dostawy 
6.4. Załącznik nr 4 - Protokół Odbioru Towaru po wymianie 

                                   
                                     

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 
 
 
 
                    …................................                                                                        ...................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/19-       /AZHZ 

 
Formularz cenowy z podziałem na miejsca dostaw 

 
 

L.P. Nazwa produktu MPK Ilość 
Cena jedn.  

[zł] 
Wartość netto  

[zł] 
Stawka 
VAT [%] 

Wartość brutto  
[zł] 

 Pan/Pani …………, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Oddział Terenowy Gdańsk…. 

        

Pan/Pani …………, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Oddział Terenowy Kraków…. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr PAŻP/19-       /AZHZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej dla komórek organizacyjnych PAŻP 

1. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w załączniku nr 2 do OPZ, muszą posiadać następujące cechy i właściwości: 
a) środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim, posiadać deklaracje na znak CE oraz być oznaczone 

tym znakiem, 
b) środki ochrony indywidualnej przedstawione w Tabeli nr 1, muszą posiadać właściwości ochronne i użytkowe, 
c) poszczególne elementy środków ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie. 
2. W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązują: 

a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2017.0.1226, ze zm.), 
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 

2005 Nr 259, poz. 2173), 
c) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw 

członkowskich dotyczących ochrony indywidualnej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) 

 
 
Przedmiot zamówienia polega w szczególności na: 

1. Dostarczeniu środków ochrony indywidualnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w tym: 

− Rodzaj i liczba sztuk tak jak we wskazanej Tabeli nr 1 

− Czas dostawy uzgodniony z zamawiającym jednak nie dłuższy niż 21 dni od podpisania umowy 
2. Dostarczeniu do każdego zestawu szczegółowych instrukcji w języku polskim 
3. Dostawa powinna nastąpić na koszt Dostawcy w ciągu do 21 dni od podpisania umowy 
4. Dostarczony asortyment nowy, gwarancja producenta, certyfikat CE. 
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Tabela nr 1 Zestawienie asortymentowe 
 

Lp. Asortyment Opis 

1   

2   

3 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr PAŻP/19-           /AMZH 

 
Protokół Odbioru do Miejsca dostawy …………………………………………../ 

 
 
 

W ramach realizacji Umowy nr PAŻP/19- ………./AZHZ dnia ………………….. Wykonawca dostarczył 
następujące środki ochrony indywidualnej: 

 

L.P. Przedmiot 
Nr pozycji z 
Formularza 
cenowego 

Ilość 
sztuk 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

.....................................                                                …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr PAŻP/19-              /AZHZ 

 
Protokół Odbioru Towaru po wymianie 

 
W ramach świadczenia usług gwarancji jakości w ramach Umowy nr PAŻP/19-……… /AZHZ z dnia ………………….. 
Wykonawca naprawił i dostarczył/ dostarczył na wymianę za wadliwy Towar * następujące środki ochrony 
indywidualnej: 

 

L.P. Przedmiot 
Nr pozycji z 
Formularza 
cenowego 

Ilość 
sztuk 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


