UMOWA DOSTAWY ETD

zawarta w dniu ………………………. w Białych Błotach, pomiędzy:
Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w kwocie 126
532 644,00 PLN wpłaconym w całości , NIP 5540309229, REGON 091230462,
reprezentowaną przez: Tomasza Moraczewskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o treści następującej:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z materiałami eksploatacyjnymi, instalacja i uruchomienia na
rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości
materiałów wybuchowych (Urządzenie ETD lub Urządzenie) - szt. 1 zwanego dalej łącznie „przedmiotem
zamówienia” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Technicznej
Urządzenia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią Załączniki do niniejszej umowy.
2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacji
z wieloma wykonawcami w/g Regulaminu udzielania zamówień Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
wprowadzonego zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A dnia 1 marca
października 2019 roku.
§2
1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na
Zamawiającego własność Urządzenia ETD określonego w § 1 ust. 1 Umowy, a Zamawiający zobowiązuje
się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za w pełni zgodnie z Umową dostarczone Urządzenie ETD po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a) dostarczenia Urządzenia określonego w §1 ust. 1 Umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
wolnego od wad fizycznych oraz prawnych i gotowego do pełnienia funkcji operacyjnych od dnia dostawy
do siedziby Zamawiającego, a także do montażu i uruchomienia Urządzenia,
b) przekazania Zamawiającemu szczegółowej instrukcji obsługi i konserwacji dla dostarczonego
przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz innych wymaganych dokumentów umożliwiających zgodne
z prawem użytkowanie przedmiotu zamówienia;
c) przeszkolenia personelu mającego obsługiwać dostarczone urządzenie (do 30 osób) na miejscu
dostawy, w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub naprawy dostarczonego przedmiotu
zamówienia;
d) realizacji serwisu przedmiotu umowy – przeglądów serwisowych, zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszej Umowie, Specyfikacji Technicznej Urządzenia oraz w ofercie Wykonawcy;
e) zaprogramowania dostarczonego Urządzenia wymienionego w § 1 ust. 1 zgodnie z obecnym projektem,
wymaganiami producenta i obowiązującymi normami.
3. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie elementy wchodzące w zakres przedmiotu umowy, w tym w
szczególności Urządzenie ETD, posiadają wymagane certyfikaty, zezwolenia oraz w pełni spełniają
wymagane na mocy przepisów powszechnie obowiązujących normy i parametry.

§3
Miejsce i Termin wykonania umowy
1. Miejscem Dostawy przedmiotu zamówienia jest Port Lotniczy Bydgoszcz, 86-005 Białe Błota,
ul. Paderewskiego 1.
2. Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w ust. 1
ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w § 1 i 2Umowy w terminie …..
tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy zawiadamiając Zamawiającego na piśmie o gotowości do
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzającego prawidłowe
wywiązanie się przez Wykonawcę z wszystkich obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 lit a) – e)
Umowy.
§4
Opakowanie przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić
do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku
takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu przedmiotu
zamówienia do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

§5
Wydanie przedmiotu zamówienia i transport
1. Za dzień wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu uważa się dzień, w którym przedmiot
zamówienia został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.
2. Wykonawca zawrze umowę przewozu przedmiotu zamówienia do Miejsca Dostawy oraz zapłaci
wszelkie z tym związane należności przewozowe.
§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, przy których
pomocy lub za których pośrednictwem wykonuje niniejszą umowę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności i zadań, które są konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego
zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymaganiami Zamawiającego.
3.
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z uwzględnieniem kryterium należytej staranności odnoszącym się do podmiotu profesjonalnie
zajmującego się zadaniami objętymi niniejsza umową.
§7
Sprawdzanie i odbiór przedmiotu zamówienia
1. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad
fizycznych, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Umowie
oraz w Specyfikacji Technicznej Urządzenia.
2. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy będzie polegało na
bezpośredniej kontroli przez osoby upoważnione przez Zamawiającego pod względem wymagań
producenta, obowiązującymi normami oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej.
3. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia przedmiotu zamówienia urządzenia oraz dokumentacja
techniczna, w tym rysunki i dane produkcyjne, a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy niezbędna
do dokonania sprawdzenia przedmiotu zamówienia, będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę
na czas trwania odbioru, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.
4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy,
Zamawiający przystąpi do jego odbioru.

Odbiór przedmiotu

umowy odbywać się będzie w Miejscu

Dostawy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu 1. Z odbioru
przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru przedmiotu umowy, który podpisują obie
Strony.

5. Wykonawca odpowiada za kompletną dostawę pod względem ilościowym i jakościowym do czasu
zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
6. W przypadku:
a) stwierdzenia, że przedmiot zamówienia został dostarczony bez Wad, w sposób prawidłowy i
zgodny z Umową - Strony podpiszą protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
b) stwierdzenia, że przedmiot zamówienia posiada Wady istotne lecz nadające się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i
wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru;
c) stwierdzenia, że przedmiot zamówienia posiada Wady nieistotne, lecz nadające się do
usunięcia, Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:
−

odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i wyznaczyć Wykonawcy
termin na usunięcie Wad stwierdzonych w trakcie odbioru, albo

−
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funkcjonalnej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy przy czym obniżenie wynagrodzenia
powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do
wartości przedmiotu umowy z wadami. - w przypadku, jeżeli koszt usunięcia Wad byłby
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień;
d) stwierdzenia, że przedmiot zamówienia posiada Wady istotne, które to Wady nie nadają się do
usunięcia - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i
obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 12 Umowy.
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę Wad, w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt b i c tiret 1,
postanowienia ust. 3-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca, w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt b i c tiret 1, nie usunie wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstąpić od Umowy i obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 12
Umowy.
9. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie Wadę i nie dochował terminu usunięcia Wad
wyznaczonego przez Zamawiającego, nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż
do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie
Wad stwierdzonych w trakcie odbioru albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od bez wyznaczania
dodatkowego terminu od umowy odstąpić, naliczając kary umowne, o których mowa w § 12 Umowy.
10. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
również wykonać wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki określone w Umowie lub wynikające z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wszystkie dokumenty, co do których przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany na
podstawie postanowień Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
oraz skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w niniejszej Umowie.
11. Za „Wadę" uznaje się wszelkie wady fizyczne oraz prawne w rozumieniu obowiązującego prawa,
a w szczególności określone w § 8 niniejszej Umowy.

12. Natomiast przez „Wady istotne" rozumie się wady uniemożliwiające lub w znacznym stopniu
utrudniające normalne korzystanie z części lub całości przedmiotu umowy, a przez „Wady nieistotne"
rozumie się wady nie wpływające na normalne korzystanie z części lub całości przedmiotu umowy.
13. Przez „usunięcie wad” w rozumieniu niniejszej Umowy strony rozumieją skuteczną naprawę
urządzenia lub wadliwego elementu albo wymianę urządzenia lub wadliwego elementu na nowy, wolny od
wad - zgodnie z żądaniem oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań z tytułu rękojmi lub
gwarancji jakości.

§8
Odpowiedzialność za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
zamówienia na zasadach uregulowanych w niniejszej Umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z
jego opisem zawartym w Umowie lub Specyfikacji Technicznej Urządzenia, a nadto wadę zmniejszającą
wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia ze względu na jego przeznaczenie lub cel wynikający z
Umowy, brak właściwości wymaganych przez Zamawiającego czy też dostarczenie przedmiotu
zamówienia w stanie niezupełnym.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne elementów
przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z
wprowadzeniem elementów przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§9
Rękojmia i Gwarancja jakości
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach Umowy jest
wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia dokument gwarancyjny co
do jakości przedmiotu zamówienia wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.
4. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia – na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi
za wady przedmiotu zamówienia.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
elementach przedmiotu zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne

wady fizyczne tych elementów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
7. Z chwilą wymiany urządzenia, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne
przedłużenie gwarancji odpowiednio na to urządzenie, zespół lub część, na okres wskazany w ust. 2.
Powyższej wymiany Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
8. W sytuacji wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi awarii, wad lub usterek przedmiotu umowy:
a) o charakterze krytycznym, to jest uniemożliwiających bądź utrudniających wykonywanie
podstawowych zadań przedmiotu umowy lub zagrażających jego bieżącemu funkcjonowaniu,
Wykonawca przystąpi do usuwania tych Wad, usterek lub awarii bezzwłocznie, nie później niż w ciągu
24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego i zobowiązany
jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty i godziny
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż wskazany w niniejszym punkcie.
b) inne niż wskazane w punkcie a) powyżej, Wykonawca przystąpi do usuwania Wad, awarii lub
usterek bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia
wystosowanego przez Zamawiającego i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
9. Naprawa lub wymiana będzie następować na zasadzie zamiany. Usługa w ramach rękojmi lub gwarancji
ma być świadczona w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia (lotnisko Bydgoszcz) z możliwością
naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Wszelkie koszty naprawy,
w tym koszt transportu, ponosi Wykonawca. Powyższe wymagania muszą być wpisane do karty
gwarancyjnej, dołączonej do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia. Do karty gwarancyjnej także
musi być dołączony wykaz lokalizacji (adres, telefon, faks) oddziałów serwisu gwarantujących wykonanie
ww. usług serwisowych.
10. Okres gwarancji przedłuża się o czas postoju urządzenia spowodowany dokonywaniem napraw. Jeśli
w ustalonym czasie Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia awarii Zamawiający zleci
naprawę zastępczo innej firmie, a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę.
11. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się
jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.
12. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę,
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego prawa do
naliczania kar umownych zgodnie z § 12 Umowy oraz możliwości korzystania z innych uprawnień
przewidzianych Umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.
14. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatny serwis przedmiotu umowy, w tym w
szczególności Urządzenia ETD, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, Specyfikacji
Technicznej Urządzenia oraz ofercie Wykonawcy.

§ 10
Siła Wyższa
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku
ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu
na działanie Siły Wyższej nie jest narażona, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.
3. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny,
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.
4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku
Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania
zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

§ 11
Zapłata ceny
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy cenę netto za
całość przedmiotu zamówienia w wysokości ………………… (słownie: …………………………) plus
należny podatek VAT po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Cena brutto
za

dostarczony

przedmiot

zamówienia

wynosi

………………..PLN

(słownie:

………………………………………………………….).
2. Strony wskazują, iż określona w ust. 1 cena będzie płatna w następujących częściach i terminach:
- kwota …………. zł netto (nie więcej niż 10 % wartości) po dokonaniu bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- kwota ………… zł netto w 35 równych miesięcznych części każda po …………… zł netto.
Przedmiotowe części będą płatne począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym zgodnie z tiretem pierwszym niniejszego ustępu nastąpiła zapłata przez
Zamawiającego wskazanej w nim części ceny. Niniejsze płatności należne Wykonawcy będą
dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT każdorazowo do 5 dnia miesiąca,
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
3. Cena określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz instalację (montaż) i
uruchomienie Urządzenia;
b) koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ( do 30
osób);
c) dokumentację techniczną powykonawczą i serwisową w języku polskim;

d) serwis Urządzenia ETD – przeglądy serwisowe przez okres 36 miesięcy.
4. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie do30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na następujący rachunek
bankowy

Wykonawcy

widniejący

na

białej

liście

podatników

VAT:

……………………………………………………………………………………………... Podstawę wystawienia
faktur i zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność

wobec

Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość

i

terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających
doliczeniu do ceny.
6. 5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą,
małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji
UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L
187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§ 12
Kary umowne
1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1 % ceny netto za przedmiot umowy, określonej w § 11 ust.1 Umowy, za każdy
dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo bez wyznaczania terminu dodatkowego
odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z Umową,
a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny netto za przedmiot umowy,
określonej w § 11 ust.1 Umowy.
3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty, w której
opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonana naprawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w § 9 ust. 8 lit a) lub b) Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny netto za
przedmiot umowy, określonej w § 11 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okolicznościach o których mowa w § 7 ust. 6-9
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny netto za przedmiot
umowy, określonej w § 11 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
7. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy, w razie
niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie obowiązku określonego w Umowie lub też
naruszenia przez Wykonawcę w inny sposób postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić
od Umowy, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od upływu daty wskazanej w §3 ust. 3 Umowy jako

termin realizacji przedmiotu umowy. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% ceny netto za przedmiot umowy, określonej w § 11 ust.1 Umowy.
9. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar
umownych określonych w niniejszym Umowie.
10. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy stosownej noty księgowej..
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych lub z tytułu innych
roszczeń wynikających z Umowy z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej Umowy.
12. Kary umowne przewidziane w umowie podlegają sumowaniu. Łączna wysokość wszystkich kar nie
może przekroczyć 20% wartości Umowy netto.
13. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy jednakże nie później niż w terminie 30 dni od upływu daty wskazanej w §3 ust. 3
Umowy jako termin realizacji przedmiotu umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.

§ 13
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi albo między Zamawiającym, a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub
pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. W razie niemożliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, strony poddają rozstrzygnięcie sporu
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Uzgodnienia niniejszego paragrafu nie stanowią zapisu na sąd polubowny.

§ 14
Zmiana Umowy
Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści Umowy, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności zmiany lub uzupełnienia.
§ 15
RODO

1.

Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej:
„RODO”, informuje Wykonawcę, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A, zwana dalej Spółką, z

siedzibą pod adresem: 86 -005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1;
2)

w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: iod@oin.info.pl Inspektora Ochrony Danych w Porcie

Lotniczym Bydgoszcz S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
1)

dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)

zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;

b)

przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i

podmioty;
c)

ewentualnego przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego

usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
2)

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się
konieczność zawarcia Umowy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3)

dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;

4)

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
5)

dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz

przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych, które
są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
6)

osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych oraz

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7)

osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe

zawarcie i realizacja Umowy;
9)

PLB nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na

podstawie podanych danych osobowych.
2.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne

kierowane do realizacji Umowy, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1)

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

2)

przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

2.

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej,
o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych
osobowych, którymi dysponował będzie PLB.
3.

Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których
mowa w ust. 2 i 3.
§ 16
Doręczanie korespondencji
1. Wszelka korespondencja między stronami związana z niniejszą umową będzie doręczana za
na następujące adresy stron:
Adres Zamawiającego:
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1
tel. (48-52) 365 46 41; fax (48 – 52) 365 46 19

Adres Wykonawcy:
………………………………..
2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strona dokonująca
zmiany, zobowiązana jest zawiadomić o niej drugą stronę na piśmie. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną,
uważa się za doręczoną.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uprawnienia / środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane
niezależnie od siebie.
2. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe
przepisy prawa.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 1 zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy.
4. Dokumenty rejestrowe Zamawiającego.

