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Umowa nr PAŻP/16-            /AQU 
(„Umowa”) 

 
zawarta w dniu ............................................................................... 2016r. 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 2015 roku, poz. 1641) 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 
 
............................................................................................................................................, 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 
 
na podstawie3 ........................... 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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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 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zawierają Umowę o następującej 
treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ekspertyzę oceny stanu napędu 

anteny radaru MSSR Rzeszów, zwanej dalej „Ekspertyzą”. 
2. Ekspertyza musi składać się z: 

2.1. części opisowej; 
2.2. dokumentacji fotograficznej. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Ekspertyzę w formie papierowej - 2 egz., oraz w formie 
elektronicznej – e-mailem na adres: ……………………………. 

 
§ 2 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Wykonawca oświadcza, że Ekspertyzę wykona nakładem własnym. 
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami 

wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, a w 
szczególności do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania Ekspertyzy w wersji elektronicznej do akceptacji  
Zamawiającego (na adres e-mail: ………… ). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji otrzymanej Ekspertyzy lub wniesienia do niej 
ewentualnych uwag w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia jej w formie elektronicznej 
przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do zgłoszonych uwag, o których mowa w ust. 5 i 
7 niniejszego paragrafu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich otrzymania od 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy poprawionej Ekspertyzy, zastrzega sobie możliwość 
sprawdzenia jej i naniesienia ewentualnych uwag w terminie 3 dni roboczych od daty jej 
otrzymania.  

8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Ekspertyzy w wersji elektronicznej, Wykonawca dostarczy 
2 egzemplarze Ekspertyzy w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. 

9. Po spełnieniu warunku opisanego w ust. 8 powyżej, Zamawiający podpisze Protokół odbioru 
Ekspertyzy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

10. W przypadku, gdy upłyną terminy wynikające z ust. 6 powyżej, a Zamawiający stwierdzi, iż 
Ekspertyza zawiera wady, wówczas podpisze warunkowy Protokół odbioru Ekspertyzy, 
zobowiązując Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy lub odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, składając 

                                                                                                                                                                                     
3 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy. 
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odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni od upływu terminu na usuniecie wad. Stwierdzenie 
przez Zamawiającego usunięcia wad przez wykonawcę będzie stanowić podstawę do 
sporządzenia Protokołu odbioru Ekspertyzy bez zastrzeżeń. 
 

§ 3 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do ………………… dni 

kalendarzowych od daty podpisania Umowy przez obie Strony. 
2. Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na tyle, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w ust. 1 powyżej, to 
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy przed upływem 
terminu przewidzianego na wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: netto 
……………………… (słownie: ……………………….) plus podatek VAT w wysokości ………………………. 
(słownie: ……………………………), co daje kwotę brutto, zwaną dalej „Ceną Umowy” …………………… 
(słownie: ………………………). 

2. Cena Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z wykonaniem Ekspertyzy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty.    

3. Dopuszcza się zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 
4. Zmiana w zakresie podatku VAT stanowi zmianę Umowy i wymaga Aneksu do Umowy. 
5. Konsekwencje finansowe wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążą Wykonawcę. 
6. Cena Umowy jest ustalona, stała  i nie podlega żadnym zmianom za wyjątkiem sytuacji opisanej 

w ust. 4 powyżej. Cena Umowy obejmuje  wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury za wykonanie Ekspertyzy.   
8. Podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Strony 

Protokół Odbioru Ekspertyzy bez zastrzeżeń.  
9. Wykonawca wystawi fakturę na: Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 

Warszawa, Polska, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru Ekspertyzy bez zastrzeżeń.  

10. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

11. Strony postanawiają, że datą zapłaty faktury będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego wymaganą należnością.     

12. Każda ze Stron zapłaci opłaty bankowe w swoim banku, związane z dokonaniem przelewu 
bankowego.  

 
§  5 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. W ramach Ceny Umowy, o której mowa z  w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Ekspertyzy wskazanej w § 1 
Umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że Ekspertyza będzie całkowicie oryginalna, nie wydana, ani nie 
przewidziana do wydania u żadnej innej osoby trzeciej. 

3. Wykonawca zapewnia, że przygotowana przez niego Ekspertyza nie naruszy praw osób trzecich. 
Wykonawca oświadcza, że będzie jedynym autorem Ekspertyzy oraz, że będzie ona wolna od wad 
i obciążeń prawnych. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
w stosunku do Ekspertyzy określonej w § 1 Umowy. Prawo to służyć będzie wyłącznie 
Zamawiającemu. 

5. Opisane w ust. 1 powyżej przeniesienie obejmuje prawo korzystania z Ekspertyzy będącej 
Przedmiotem Umowy na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 z późn. zmianami), a w 
szczególności: 
5.1. udostępnianie przez Zamawiającego dokumentacji osobom trzecim; 
5.2. utrwalanie techniką cyfrową lub drukarską; 
5.3. wykorzystanie do realizacji na jej podstawie do remontu. 

6. Opisane umową pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginałów Ekspertyzy jak i jej 
kopii. 

7. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Ekspertyzy na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru Ekspertyzy bez zastrzeżeń. Przejście autorskich praw majątkowych przenosi na 
Zamawiającego własność egzemplarzy Ekspertyzy. 

9. Zamawiający bez konieczności uzgodnień z Wykonawcą ma prawo dokonywania w Ekspertyzie 
koniecznych zmian wynikających z korekty językowej i opracowania redakcyjnego. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania osobistych praw Wykonawcy, a w szczególności 
do niedokonywania bez jego zgody zmian w Ekspertyzie, chyba, że są one wywołane oczywistą 
koniecznością, a Wykonawca nie miałby słusznych podstaw, by im się sprzeciwić. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.1. w wysokości 0,5% Ceny Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

1.2. w wysokości 0,3% Ceny Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 6 Umowy; 

1.3. w przypadku odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% Ceny Umowy brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych bezpośrednio z faktury przedstawionej 
przez Wykonawcę do zapłaty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego przewyższających wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody.  

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z Umową to Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od 
daty doręczenia wezwania do Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od Umowy odstąpić, składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni.  
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2. W razie niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do naprawienia naruszeń, może od Umowy odstąpić ze 
skutkiem natychmiastowym, składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni.  

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

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Ekspertyzy, jeżeli jest to 

spowodowane Siłą Wyższą.   
2. Dla celów Umowy Siłą Wyższą jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można 

było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej 
staranności. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: 
huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojnę, zamieszki, skażenie 
radioaktywne etc.; 

3. Jeżeli okres Siły Wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej 
realizacji Umowy, bez naliczenia kar umownych i odszkodowań, po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu, składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni. 

4. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią 
wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.   

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności.  

8. Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do kontaktów w trakcie realizacji Umowy są: 
7.1.  w zakresie handlowym: ………………………….. tel.: …………………………….; e-mail: 

…………………………..; 
7.2.  w zakresie merytorycznym: ………………………….. tel.: …………………………….; e-mail: 

………………………….. . 
8. Ze strony Wykonawcy, osobami upoważnionymi do kontaktów w trakcie realizacji Umowy są: 

8.1.  w zakresie handlowym: ………………………….. tel.: …………………………….; e-mail: 
…………………………..; 

8.2.  w zakresie merytorycznym: ………………………….. tel.: …………………………….; e-mail: 
………………………….. . 

10. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretację postanowień Umowy. 

11. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla 
Zamawiającego. 

12. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obie Strony, licząc od daty złożenia ostatniego 
podpisu. 

13. Załączniki stanowią integralną część Umowy:  
13.1. Załącznik nr 1 - Wzór Protokołu odbioru Ekspertyzy 

 
ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  
 
.....................................                                  ...................................... 
 
data...............................                  data................................ 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/16-                     /AQU 
 
Wzór Protokołu odbioru Ekspertyzy 
 
 
   ........................................., …...........................                                                        
                                                                            (Miejscowość i data) 
 

Protokół odbioru Ekspertyzy 
 

Strony Umowy potwierdzają wykonanie przez Wykonawcę warunków Umowy nr PAŻP/16-          
/AQU z dnia …………………….. ekspertyzy oceny stanu napędu anteny radaru MSSR Rzeszów 

 
1. Jakiekolwiek wady wykryte przed podpisaniem Protokołu zostały usunięte. 
2. Zamawiający potwierdza, że wszystkie warunki i postanowienia Umowy zostały należycie 

wypełnione przez Wykonawcę. 
 

Zastrzeżenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do przekazania poprawionej/ostatecznej wersji 
ekspertyzy przypada na dzień …………………………….. . 
 
 
                                                                                                  Przedstawiciel Zamawiającego 
 
                                                                                             ........................................       
 
 


