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Projekt Umowy 
Umowa nr PAŻP/19-      /AZHZ 

 

 

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

 

Polską Agencją Żeglugi Powietrznej 

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

Żeglugi Powietrznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1967 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 …………………, 

udzielonego przez ………………………………………………………. dnia ………………………., 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

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

(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Wykonawcy) 1  

reprezentowanym / reprezentowaną przez 2 

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

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)  

na podstawie 3  ........................... z dnia …… …………..., 

 

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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3 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na 

rzecz Wykonawcy. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”, 

została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową”. 

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

U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego baterii do 

urządzeń Last-Resort Jotron T810 model BU-872, zwanych dalej łącznie „Towarem” lub 

„Towarami”, szczegółowo opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 

1 do Umowy oraz w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

2.1. Posiada wpis do Rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami) o nr rejestrowym ……………...…………….. zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

2.2. Towary są fabrycznie nowe, bez wad fabrycznych, wyprodukowane z odpowiednich 

materiałów, nieużywane wcześniej, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno 

fizycznych jak i prawnych.  

2.3. Wszystkie dostarczone Towary pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego 

danego producenta. 

2.4. 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. 

2.5. Brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 

wynikające z Umowy. 

2.6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy certyfikaty, atesty i wszystkie inne 

dokumenty niezbędne do poświadczenia jakości dostarczonych Towarów. 

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

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

znak bezpieczeństwa. 

3. Wszystkie dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 i pkt 2.7 powyżej powinny być sporządzone 

w języku polskim. W przypadku gdy dokumenty są w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 2 

Termin i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie  ……....…. (…) dni od daty 

podpisania Umowy. 

2. Towary wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy 

do „Miejsca dostawy“, o którym mowa w ust. 3 poniżej. 
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3. Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy zwanym w dalszej części Umowy „Miejscem dostawy”, jest 

Ośrodek Regionalny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Łodzi , ul. Gen St. Maczka 35,                

94-328 Łódź i jeśli Zamawiający nie zleci inaczej to dostawa zamówionych Towarów będzie 

realizowana w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00. 

4. O planowanym terminie dostarczenia Towarów Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień 

w trakcie realizacji Umowy w sprawach technicznych, wskazanej w §7 ust.1 pkt.1.1 Umowy, na  co 

najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

5. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie i odbiór Towarów jest podpisany przez Zamawiającego 

Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opakowania Przedmiotu Umowy zgodnie z międzynarodowymi 

standardami, a w szczególności w taki sposób, aby: 

6.1. Zapewnić bezpieczeństwo Towarów przez cały okres trwania transportu. 

6.2. Opakowanie było właściwe dla danego środka transportu. 

6.3. Opakowanie było właściwe dla charakterystyki danego typu Towaru. 

 

§ 3 

Ceny i warunki płatności 

1. Cena Umowy netto wynosi  ……….…. zł (słownie: ………………………………….. zł) powiększona 

o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje wartość ……………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………….…….. zł), zwaną dalej „Ceną Umowy”. 

2. Ceny jednostkowe Towarów określone są w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

3. Cena Umowy netto jest ustalona, stała i nie podlega żadnym zmianom. Cena Umowy netto 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty Towarów, ich transportu do 

Miejsca dostawy oraz świadczenia usług w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

4. Dopuszcza się zmianę Ceny Umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  

i usług VAT. Zmiana Ceny Umowy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 

VAT stanowi zmianę Umowy i zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 

5. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie …… (………………..) dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia 

faktury dla Wykonawcy stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru Umowy oraz do dołączenia do 

faktury kopii Protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego. 

7. Błędnie wystawiona faktura lub brak dołączonej kopii podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 

6 niniejszego paragrafu, powodować będą naliczenie ………………….. (…) dniowego terminu 

płatności, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub odpowiednio kopii 

podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego wymaganą należnością. 

9. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 
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10. Zamawiający preferuje wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury elektronicznej w 

formie pliku PDF na  adres Zamawiającego: faktury@pansa.pl. 

11. Zamawiający wyłącza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta 

Wykonawcy. 

§ 4 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone Towary 

na okres …… (………………) miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu odbioru.  

2. Dla Towaru wymienionego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg po  dokonaniu 

wymiany. 

3. Wykonawca wymieni Towar, który Zamawiający uzna za wadliwy pod warunkiem, że Towar był 

prawidłowo użytkowany i że takie wady zostaną niezwłocznie zgłoszone Wykonawcy w okresie 

gwarancyjnym. 

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do odbierania od 

Zamawiającego wadliwych Towarów, a także do odsyłania wymienionych Towarów do 

Zamawiającego w ciągu  15 (piętnastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

potrzeby wymiany Towaru.  

5. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie usterki Towarów pocztą elektroniczną na adres: 

………………………….. . 

6. Koszty transportu oraz ryzyko w czasie transportu wadliwego Towaru do Wykonawcy oraz 

dostarczenia do Zamawiającego nowego Towaru obciąża Wykonawcę.  

7. Jeżeli czas wymiany wskazany w ustępie 4 powyżej zostanie przekroczony, wówczas Wykonawca 

zapłaci kary umowne jak to zastrzeżono w  § 5 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 

Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

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

za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości: 

2.1. 0,5%  Ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym jeżeli opóźnienie, o którym mowa przekroczy 60 

(sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, Zamawiający może od Umowy odstąpić bez obowiązku 

wyznaczania dodatkowego terminu składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 

(trzydziestu) dni od upływu 60-cio dniowego terminu opóźnienia, o którym mowa powyżej.    

2.2. 2% ceny brutto danego Towaru, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy, o których mowa w 

§ 4 Umowy – dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady dla 

danego  Towaru dla którego opóźnienie realizacji wystąpiło.  

mailto:faktury@pansa.pl
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2.1 powyżej, zapłata kary 

umownej nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty wystawienia przez 

Zamawiającego stosownej noty obciążeniowej. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, z wyłączeniem okoliczności, o której 

mowa w ust. 3 powyżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania 

przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, bądź mogą być potrącone z wynagrodzenia za Towary 

bez konieczności składania odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy 

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez jedną ze Stron, druga 

Strona wezwie ją pisemnie do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając odpowiedni 

termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Strona 

dotknięta naruszeniem może odstąpić od Umowy w całości lub w części, składając odpowiednie 

oświadczenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu, o którym mowa powyżej, 

z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  

2. Poza przypadkami przewidzianymi Umową, Zamawiający, w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu)  

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do daty wykonania 

przez Zamawiającego prawa odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy w zakresie faktycznie zrealizowanego zakresu prac, 

potwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

    § 7 

Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 

Umowy są: 

1.1. w sprawach technicznych oraz do podpisania Protokołu odbioru 

………………………………….…………. (tel. ………..….., adres e-mail: …………………... ),  

1.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ……………………………………..…….. 

(tel.:…….…………..,  adres e-mail: ………………….……..) w tym otrzymuje kopie 

korespondencji dotyczącej spraw technicznych. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy: 

2.1. w sprawach technicznych oraz do podpisania Protokołu odbioru 

………………………………….……………. (tel. …………….., adres e-mail: ………………….. ),  

2.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ………………………………….……….. 

(tel.:……………..,  adres e-mail: …………………..). 

mailto:a.sabat@pansa.pl
mailto:g.jakubik@pansa.pl
mailto:a.sabat@pansa.pl
mailto:g.jakubik@pansa.pl
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3. Zmiana osób upoważnionych w zakresie określonym w ustępach 1-2 powyżej wymaga       

poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.   

5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem ust. 3 powyżej. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 

na interpretację postanowień Umowy. 

9. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) egzemplarz otrzyma 

Wykonawca, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Zamawiający. 

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

10.1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

10.2. Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy. 

10.3. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu odbioru. 

 

 

 

               Zamawiający                                                                                  Wykonawca  

       

 

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

  data i podpis                      data i podpis 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/19-    /AZHZ  

 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  
18 (osiemnastu) sztuk baterii do radiostacji Last-Resort Jotron T810:  BU-872 Battery Backup. 
 
Miejsce realizacji dostawy: 
 
Ośrodek Regionalny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Łodzi ,  
ul. Gen St. Maczka 35, 94-328 Łódź 
 
Wymaganie dotyczące Wykonawcy Umowy: 
 
Podmiot realizujący Umowę musi posiadać, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), wpis do Rejestru BDO (Baza danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
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Załącznik nr 2 do Umowy nr PAŻP/19-    /AZHZ 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 

 

Lp. Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa 
PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
 

(kol.3 x kol.4) 

Wartość VAT 
w PLN 

 
(kol. 5 x 
stawka 

podatku VAT) 

Wartość 
brutto 
w PLN 

 
(kol. 5+kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
baterie do radiostacji 
Last-Resort Jotron T810:   
BU-872 Battery Backup 

18 szt.     
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Załącznik nr 3 do Umowy nr PAŻP/19-    /AZHZ  

 
 

WZÓR 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
 
Zgodnie z warunkami Umowy nr PAŻP/19-……/AMZH z dnia ……………………………. 
Wykonawca w dniu …………………………….. dostarczył do Zamawiającego:  
 

baterie do radiostacji Last-Resort Jotron T810:  BU-872 Battery Backup 
w ilości 18 (osiemnastu) sztuk. 

 

Towary są nowe, sprawne, kompletne i zgodne z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

Towary zostały odebrane przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 
 
 
Przedstawiciel         Przedstawiciel 

         Zamawiającego:                                                                        Wykonawcy: 
      
 
 
 
..........................................            ….................................. 
 data i podpis                     data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 


