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Umowa nr ……/...../WZL1/O/2022 

 
zawarta w dniu  ..................................   w Dęblinie pomiędzy: 

 
WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI Nr 1 S. A. 
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278 
Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Nr 0000295398 Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy - 58.108.350 zł. Kapitał 
wpłacony - 58.108.350 zł. 
Umowa będzie wykonywana na rzecz: 
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie  
Adres do korespondencji: 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie  
ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin  
zwane w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
reprezentowanymi przez :    
Członka Zarządu  – Bartłomieja KACPERCZYKA       
Prokurenta – Michała SIKORĘ 
 
a………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
………………………………………………………………………………………….. 
zwanymi dalej łącznie także „Stronami” 
o następującej treści: 
  

§ 1   
 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do testów silnika 
F124-GA-200 firmy International Turbine Engine Company LLC w budynku  
nr 19 w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, 
zwanego w dalszej części umowy stanowiskiem.  

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania:  
1) wykonanie i dostarczenie projektu technicznego stanowiska do testowania silnika 

turbowentylatorowego F124-GA-200 wraz z kosztorysem (w języku polskim lub  
w języku angielskim oraz polskim); 

2) wykonanie z materiałów własnych lub pozyskanych przez Wykonawcę kompletnego 
stanowiska określonego w niniejszej umowie. Zastosowane przez Wykonawcę 
wyposażenie, materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz 
posiadać: 
a) certyfikat producenta, 
b) gwarancję nie krótszą niż gwarancja całego stanowiska, 
c) wykaz danych technicznych (jeśli dotyczy), 
d) potwierdzenie metrologiczne (jeśli dotyczy), 
e) dokumenty określające sposób i zakres sprawdzeń oraz obsług (jeśli dotyczy); 

3)  wykonanie prac instalacyjnych stanowiska; 
4) wykonanie kalibracji i korelacji stanowiska poprzez wykonanie testu silnika 

wzorcowego, dostarczonego przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą;  
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5)  uzyskanie przez Wykonawcę certyfikacji i autoryzacji stanowiska przez producenta 
silników firmę International Turbine Engine Company LLC/ Honeywell lub 
kooperanta wskazanego przez producenta. 

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzenie szkoleń  teoretycznych 
i praktycznych w siedzibie Oddziału Zamawiającego dla:  

1) operatorów (4-6 osób) w zakresie obsługi i eksploatacji stanowiska; 
2) kadry inżynierskiej (1-4 osób) w zakresie budowy i zasad działania stanowiska; 
3) techników pomiarów (1-3 osób) w zakresie kalibracji i sprawdzania torów 

pomiarowych. 
4. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 

Strony oraz wydaniem przez Wykonawcę certyfikatów dla uczestników. 
 

§ 2 
 

1. Terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy:  
1) Etap I -  Dostarczenie projektu technicznego wraz z kosztorysem do 30.11.2022r. 
2) Etap II - Wykonanie prac instalacyjnych i kalibracyjnych stanowiska - gotowość 
do wykonania korelacji stanowiska do 31.01.2024r. 
3) Etap III - Korelacja, przeprowadzenie szkoleń, certyfikacja stanowiska, odbiór 
końcowy i zakończenie realizacji przedmiotu umowy do 31.12.2024r. 

2. Termin realizacji prac Etapu III  może ulec zmianie w przypadku: 
1)  niedostarczenia silnika do testów (korelacji) przez producenta silników do 

dnia ……………. o liczbę dni opóźnienia; 
2)  przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

o liczbę dni tych przerw. 
3. O terminie rozpoczęcia II i III etapu prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

pisemnie (na adresy e-mail: michal.sikora@wzl1.mil.pl, sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl) 
najpóźniej na 7 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia prac. 

4. Za datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń - po zakończeniu Etapu III. 

5. Wykonawca deklarując wykonanie umowy w terminach podanych w ust. 1, uwzględnia 
     na własną odpowiedzialność przewidywaną kolejną falę pandemii i hipotetycznie 
     mogące z niej wynikać przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy. Obecna sytuacja 
     pandemiczna jest okolicznością powszechnie znaną i Wykonawca nie może się na nią 
     powoływać na usprawiedliwienie opóźnienia w zrealizowaniu niniejszej umowy. 
6. Wykonawca deklarując wykonanie umowy w terminach podanych w ust. 1, uwzględnia 
     na własną odpowiedzialność przewidywane konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie 
    (m.in. nałożone sankcje, embarga) i hipotetycznie mogące z niej wynikać przeszkody  
    w wykonaniu przedmiotu umowy. Obecna sytuacja jest okolicznością powszechnie 
    znaną i Wykonawca nie może się na nią powoływać na usprawiedliwienie opóźnienia  
    w zrealizowaniu niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie Wykonawcy na miejsca wykonywania prac w dniu podpisania 

umowy; 
2) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonych prac; 
3) przeprowadzenie szkolenia BHP (przed przystąpieniem do prac) pracowników 

Wykonawcy i Podwykonawcy realizujących przedmiot umowy. Szkolenie 
przeprowadzi przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor BHP i Ochrony 
Środowiska;  
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4) przeprowadzenie szkolenia w zakresie Informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa (przed przystąpieniem do prac) pracowników Wykonawcy  
i Podwykonawcy realizujących przedmiot umowy. Szkolenie przeprowadzi 
przedstawiciel Zamawiającego  - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  

5) demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji wskazanych przez Wykonawcę, jeśli 
jest to niezbędne do wykonania przez Wykonawcę prac instalacyjnych najpóźniej 
do dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę II etapu prac; 

6) całkowite wyłączenie hamowni i przekazanie obiektu na okres niezbędny do 
wykonania istotnych/krytycznych prac przez Wykonawcę na czas określony  
w harmonogramie , o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3); 

7) dokonanie odbioru prac wykonanych zgodnie z umową (po wykonaniu przez 
Wykonawcę każdego z etapów) wraz z wypłatą umówionego wynagrodzenia za 
należycie wykonaną pracę. 

2. Wymiar czasowy szkoleń określonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 wynosi 1 dzień roboczy  
(8 godzin). 

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania prac na każdym 
etapie ich wykonania, a w szczególności ich jakości i terminowości. 

4. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu prac 
każdego pracownika Wykonawcy i Podwykonawcy, który zdaniem Zamawiającego nie 
posiada wymaganych kwalifikacji do wykonania powierzonych zadań lub, którego 
obecność na terenie prac jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną, tj. nie będzie 
przestrzegać wymagań określonych  w § 4 ust. 1 pkt. 10 i 11. Wykonawca jest żądaniami 
Zamawiającego związany. 

 
§ 4 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie od Zamawiającego miejsca prac; 
2) wskazanie Zamawiającemu wyposażenia, urządzeń i instalacji o których mowa  

w § 3 ust. 1 pkt. 5) co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji Etapu II. 
Ewentualna ingerencja Wykonawcy w istniejące stanowisko do testowania silników 
turbowałowych wymaga uzgodnienia z Zamawiającym a Wykonawca jest 
zobowiązany przywrócić wyżej wymienione stanowisko do stanu pierwotnego.   

3) przekazanie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji Etapu II,  
wraz z wyszczególnieniem prac wymagających całkowitego wyłączenia hamowni 
(określonych w § 3 ust.1 pkt. 6), co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jego 
realizacji; 

4) wykonanie wszystkich prac określonych w projekcie; 
5) zabezpieczenie obiektu (budynku nr 19) w obrębie prac wykonywanych do czasu 

zakończenia prac instalacyjnych oraz w trakcie kalibracji oprzyrządowania  
i korelacji stanowiska; 

6) utrzymanie w czystości terenu prac, ciągów komunikacyjnych w ich obrębie oraz 
dróg i chodników przylegających do terenu prac, a także innych (np. dróg 
dojazdowych), z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu  
w wyniku prowadzenia prac; 

7) ubezpieczenie prac i własnej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy - przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z zapisami § 6); 

8) odtworzenie (naprawa – przywrócenie do stanu poprzedniego) uszkodzonych przez 
Wykonawcę dróg dojazdowych, chodników, placów i przyległych terenów 
zewnętrznych; 

9) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich 
ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich 
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odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania); Wykonawca jest wytwórcą 
wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i ponosi 
koszty ich utylizacji; 

10) przestrzeganie wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki 
Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na 
terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. 
Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawcę pod poniższym linkiem: 
https://wzl1.mil.pl/deblin-wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-srodowiska/; 

11)  przestrzeganie wymagań dotyczących Informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami podpisanej przez Strony Umowy  
o Zachowaniu Poufności.  

12) przekazywanie Zamawiającemu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy w terminie 30 dni licząc od zakończenia każdego roku 
kalendarzowego, w którym Wykonawca realizował umowę. 

2. Z zastrzeżeniem § 5, przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób oraz wykaz samochodów, które 
w trakcie realizacji prac  będą wjeżdżały na teren Zakładu Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi zapewniać wysoki poziom techniczny i wykończeniowy przy 
realizacji przedmiotu umowy. Niniejsza umowa będzie realizowana na podstawie 
dokumentacji projektowej i uzgodnień z osobami upoważnionymi ze strony 
Zamawiającego.  

4. Prace związane z realizacją umowy mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie zawodowe i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, 
wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym,  
a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi . 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z aktualną wiedzą 
inżynierską, dokumentacją, projektem i zawartą umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych prac. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji 
umowy winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego 
bądź jednostkowego zastosowania. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu następstw wypadków  
i wyrządzonych szkód w infrastrukturze powstałych w trakcie realizacji umowy.  

7. Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca oraz do czasu 
zakończenia realizacji prac Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie dostarczone 
przez siebie urządzenia i oprzyrządowanie. 

8. Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca 
będzie prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się  
w obiekcie, z zastrzeżeniem konieczności całkowitego wyłączenia hamowni zgodnie  
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 6). 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić na każde żądanie Zamawiającego 
pisemnych wyjaśnień dotyczących charakteru prowadzonych prac. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania swoich 
podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.  

 
§ 5 

 
1. W przypadku gdy w realizacji umowy na terenie zakładu Zamawiającego będą 

uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa, Wykonawca zobowiązany 
jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników 
do wykonywania prac nie później niż:  

1) 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne 
niż któregoś z krajów UE; 

2) 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo 
któregoś z krajów UE; 
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3) zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do 
godz. 10:00. 

2. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego 
zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące: 

1) imię i nazwisko w alfabecie łacińskim; 
2) datę i miejsce urodzenia; 
3) nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport; 
4) nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna 

niż nazwa Wykonawcy; 
5) powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż objęty jest ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody mogące powstać w związku z wykonywaną przez niego 
działalnością gospodarczą oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych  
w związku z prowadzonymi pracami, w okresie od rozpoczęcia realizacji umowy do 
czasu zakończenia prac. 

2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 25 000 000,00 
zł lub jeśli w innej walucie niż PLN - równowartość tej kwoty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres realizacji 
umowy. 

4. W każdym przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
obowiązany jest do zawarcia nowego ubezpieczenia przed jego upływem i do 
przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionej polisy 
ubezpieczeniowej w terminie przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

 
 

§ 7 
 

1. Odbiory poszczególnych etapów prac (Etap I, Etap II, Etap III) zostaną potwierdzone 
protokołami odbioru (każdorazowo po zakończeniu danego etapu). Protokoły 
sporządzone będą w dniu faktycznego przekazania wykonanych prac  
z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy lub jego przedstawiciela. O zamiarze 
przeprowadzenia odbioru wykonanych prac, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
(na adres mailowy: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl oraz michal.sikora@wzl1.mil.pl) 
minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem. Brak uczestnictwa Wykonawcy  
w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału 
Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy. 

2. Przed odbiorem końcowym (zakończeniem Etapu III) Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej oraz na 
nośniku elektronicznym), tj.: 
1) dokumentacja powykonawczo-instalacyjna (wersja w języku polskim); 
2) opis stanowiska (wersja w języku polskim lub angielskim i polskim); 
3) instrukcje obsługi i eksploatacji stanowiska oraz sprzętu wraz z wykazem prac 
obsługowych oraz ich częstotliwości (wersja w języku polskim lub angielskim  
i polskim); 
4) wykaz materiałów eksploatacyjnych (wersja w języku polskim lub angielskim); 
5) schemat instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej (wersja w języku 
polskim lub angielskim); 
6) certyfikaty, deklaracje zgodności CE, karty gwarancyjne, świadectwa wzorcowania 
elementów składowych stanowiska (wersja w języku polskim lub angielskim). 

3. Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy okaże się niezgodne z wymaganiami określonymi 
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przez Zamawiającego lub jeżeli będzie posiadało wady, Zamawiający nie dokona 
odbioru, opisując jednocześnie w stosownym protokole okoliczności i przyczyny 
odmowy odbioru. Dopuszcza się jednostronne podpisanie powyższego protokołu  
w przypadku odmowy jego podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca na własny koszt i ryzyko przystąpi 
do poprawy realizacji przedmiotu umowy, który będzie zgodny z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego oraz nie będzie posiadać wad. Czynności te zostaną 
wykonane w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty odmowy dokonania 
odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. licząc od dnia  
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru,  
po zakończeniu III Etapu prac. 

2. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy według przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione  
w przedmiocie umowy i pozostające w związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego 
tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, 
jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub 
użyteczność, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli 
przedmiot umowy wykonano w sposób niezupełny. 

4. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez 
Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty 
ujawnienia wady.  

5. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu 
gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) usunięcia na swój koszt wad fizycznych przedmiotu umowy; 
2) wykonywania wymaganych prac obsługowych na swój koszt; 
3) podjęcia reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin  oraz czynności serwisowych 

w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia 
usterki (wady);  

4) przywrócenia stanowiska do eksploatacji w ciągu 15 dni kalendarzowych od 
momentu zgłoszenia niesprawności w przypadku, gdy wymieniane 
urządzenie, wyposażenie jest ogólnodostępne; w pozostałych przypadkach 
maksymalny czas na usunięcia wady jest uzgadniany  
z Zamawiającym, lecz nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych; 

5) stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta; 
w przypadku wymiany sprzętu lub części zamiennych należy zastosować 
identyczne lub o tej samej lub wyższej jakości pod warunkiem zachowania 
konfiguracji bazowej stanowiska. 

7. Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w terminie określonym w ust. 6 pkt. 4, Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin  
z zaznaczeniem, że w razie nieusunięcia wad w terminie dodatkowym, powierzy ich 
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
niniejszym upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu i na jego koszt 
umowy z osobą trzecią o usunięcie wad, a także do odbioru faktury wystawionej przez 
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osobę trzecią Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi w całości 
Wykonawca. Nie zwalnia to Wykonawcy z zapłaty kar umownych określonych w § 11 
ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy. 

 
 

§ 9 
 

1. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone przez Strony wynosi: 
Wartość netto:   ……………………………. PLN 
Słownie: …………………………………………………………………. PLN .../100 
Wartość brutto: ……………………………. PLN 
Słownie:  ……………………………………………….………………. PLN .../100 

 na którą składają się:   
1) Etap I : Dostarczenie projektu technicznego wraz z kosztorysem. 
Wartość netto:   ……………………………. PLN 
Słownie: …………………………………………………………………. PLN .../100 
Wartość brutto: ……………………………. PLN 
Słownie:  ……………………………………………….………………. PLN .../100 
2) Etap II : Wykonanie prac instalacyjnych i kalibracyjnych stanowiska - 
gotowość do wykonania korelacji stanowiska. 
Wartość netto:   ……………………………. PLN 
Słownie: …………………………………………………………………. PLN .../100 
Wartość brutto: ……………………………. PLN 
Słownie:  ……………………………………………….………………. PLN .../100 
3) Etap III : Korelacja, przeprowadzenie szkoleń, certyfikacja stanowiska, 
odbiór końcowy i zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 
Wartość netto:   ……………………………. PLN 
Słownie: …………………………………………………………………. PLN .../100 
Wartość brutto: ……………………………. PLN 
Słownie:  ……………………………………………….………………. PLN .../100 

2. Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności 
niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami §1.  

3. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 
§ 10 

 
1. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru  

o których mowa w § 7 ust. 1 (po zakończeniu każdego z Etapów) bez zastrzeżeń; 
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych faktur po 

zakończeniu każdego z etapów: 
1) Etap I -  Dostarczenie projektu technicznego wraz z kosztorysem; 
2) Etap II - Wykonanie prac instalacyjnych i kalibracyjnych stanowiska - gotowość 
do wykonania korelacji stanowiska; 
3) Etap III - Korelacja, przeprowadzenie szkoleń, certyfikacja stanowiska, odbiór 
końcowy i zakończenie realizacji przedmiotu umowy.  

3. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy 
ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
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niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 1 

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2 

5. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje się w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej to Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością faktury do czasu jego 
ujawnienia w przedmiotowym Wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności 
faktury rozpoczyna się od dnia ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, o czym 
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

6. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie zostanie w ogóle ujawniony w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej i Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury na ten 
rachunek to ma on prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 19% 
kwoty netto wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury.3 

7. Płatnikiem i odbiorcą przedmiotu umowy jest Oddział Zamawiającego  
w Dęblinie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie  
ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278-
00020. 

8. Faktura wystawiona będzie wg danych: 
Nabywca: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. 

ul. Dubois 119 
Łódź 93-465 
NIP: PL 724 000 41 59 

Odbiorca/Płatnik:  
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 4 
08-521 Dęblin 
NIP: PL 724 000 41 59 

9. Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie jest stałe i nie podlega negocjacjom. 
10. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3). 

2.  W przypadku opóźnienia: 
1) w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za etap w którym nastąpiło 
opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia zgodnie z terminami  określonymi w § 2 ust. 
1, ale nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 
1 pkt. 3), 

                                                 
1 §10 ust.3 po przecinku - dot. podmiotów zarejestrowanych w Polsce 
2 W przypadku podmiotów zarejestrowanych poza granicami RP zapłata wynagrodzenia następować 
będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
3 §10 ust. 5,6 dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Polsce  
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2) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zgodnie z terminem określonym  
w  § 7 ust. 4, lub w okresie gwarancji  i rękojmi za wady, zgodnie z terminami 
określonymi w § 8 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej 
niż 15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

3) w przedłożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości 
sumy ubezpieczeniowej określonej w § 6 ust. 2 za, każdy dzień opóźnienia, ale nie 
więcej niż 25% wartości ww. sumy ubezpieczeniowej. 

3. Za każde naruszenie przez Wykonawcę zapisów umowy o zachowaniu poufności 
(NDA)  z dnia ................. dotyczącej ujawnienia Informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub ich wykorzystanie w innym celu niż współpraca między Stronami 
w ramach realizacji niniejszej umowy, lub zastosowanie niższego stopnia ochrony, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.  

4. Za nie udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 9 
Wykonawca zapłąci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. 

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia innych lub dalej idących roszczeń 
przeciwko Wykonawcy w szczególności wynikających z ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto 
umowy, tj. ....................... zł, z którego Zamawiający będzie uprawniony do 
zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać udzielone na okres od dnia 
zawarcia umowy do dnia ..................... r. z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 
opóźnienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
zabezpieczenie na dalszy okres aż do dnia dokonania odbioru końcowego (zakończenie 
Etapu III) i złożyć Zamawiającemu dalsze zabezpieczenie do dnia ....................... r.,  
a niedotrzymanie tego terminu stanowi opóźnienie w wykonaniu umowy i nienależyte 
wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1,  
w formie .............................................., na co Zamawiający wyraża zgodę.  

4. Wykonawca przed odbiorem końcowym (zakończenie Etapu III) wniesie na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie rękojmi  
i gwarancji w wysokości 5% wartości brutto umowy, tj. ................... zł, z którego 
Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec 
Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać udzielone na okres od dnia 
odbioru końcowego (zakończenie Etapu III) do dnia .............. r. z tym zastrzeżeniem, 
że w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy skutkującego dokonaniem odbioru 
końcowego po dniu ................. r., Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
zabezpieczenie na dalszy okres odpowiadający pełnym .................. miesiącom 
liczonym od dnia dokonania odbioru końcowego (zakończenie Etapu III) . Niezłożenie 
zabezpieczenia uprawnia Zamawiającego do potrącenia kwoty zabezpieczenia,  
tj. .............................. zł, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
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zgodę. Potrącona kwota będzie stanowiła zabezpieczenie w pieniądzu, do którego 
stosuje się postanowienia  ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.. 

6. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, wnosi Wykonawca w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniu bankowym; 
3) gwarancji bankowej; 
4) gwarancji ubezpieczeniowej. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 
Zamawiającego o numerze 06 1240 5497 1111 0010 3724 1390. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. W takim przypadku Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze .............................................................. . 

 
§ 12 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji  

i w celu wykonania niniejszej Umowy, są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.   
z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59. Kontakt  
z  Administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail 
sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych  
z dopiskiem „Ochrona danych”.  

2. Administrator danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 
(42) 681 55 60. 

3. Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na 
potrzeby podpisania i realizacji niniejszej Umowy (pracownicy i współpracownicy, 
osoby uprawnione do reprezentacji) jest prawnie uzasadniony interes Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. osób 
mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń 
wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą również 
przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na 
Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej 
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu 
realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu. 

4. Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię (imiona) i nazwisko), dane 
kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane inne (miejsce 
zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy, na podstawie 
której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Wykonawcę 
(Państwa Pracodawcę, Zleceniodawcę). 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania niniejszej Umowy, a po jej 
wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających  
z niniejszej Umowy. Dane osobowe zawarte w Umowie będę również przetwarzane 
przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów 
podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej. 
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6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 
zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy,  
a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 
Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 
adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda 
osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. 
Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 13 

 
1. Umowa niniejsza została zawarta według prawa polskiego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie konflikty, spory i roszczenia wynikające z Umowy lub pozostające z nią  

w związku, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji między 
Stronami. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
negocjacji, Strona może skierować sprawę do mediacji i wówczas sprawa będzie 
rozwiązywana przez mediatora Centrum Rozwiązywania Spraw i Konfliktów przy 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, według regulaminu 
tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o przeprowadzenie 
mediacji. W przypadku braku porozumienia w terminie trzech miesięcy od dnia 
skierowania wniosku o przeprowadzenie mediacji, strona może wystąpić  
o rozstrzygnięcie sprawy do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego. 

 
§ 14 

 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających 

moc oryginału, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie Kontrahenta dotyczące transakcji z podmiotami z krajów stosujących 
                           szkodliwą konkurencję podatkową – 3 str.   
 
    
 
 
      WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
 


