Załącznik nr 3E do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
( dalej zwanej „umową”)
zawarta w dniu .............................................. w Warszawie, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Księżycowej 5,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
REGON 016321074, NIP 522-25-48-391,
zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Roberta Gałązkowskiego – Dyrektora
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”
dalej wspólnie zwanymi „Stronami”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu
nieograniczonego nr ZP/7/IX/2017 na „Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej
niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w
podziale na zadania”, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t .j. Dz.U. z roku 2017, poz. 1579), Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:
1) dostarczenie licencji i aktualizacji baz danych dla 4 śmigłowców EC 135 P3 wyposażonych w
urządzeniach Dual GTN Seri 750,
2) dostarczenie licencji i aktualizacji programu aktualizacji baz danych GPS współpracujący z
awioniką śmigłowca EC 135 P3.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
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§2
TERMIN DOSTAWY I ODBIORU
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminach określonych w załączniku
nr 1 do umowy.
Przedmiot umowy będzie aktualizowany do dnia 31 grudnia 2018 roku i dostarczany sukcesywnie.
Jako miejsce dostawy przedmiotu umowy Strony ustalają siedzibę Zamawiającego: Warszawa,
ul. Księżycowa 5 oraz Filie / Oddziały LPR. Adresy poszczególnych Filii / Oddziałów zostały
określone w załączniku nr 3 do umowy.
W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady,
Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego
odpowiednio do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub jego wymiany na wolny od wad
(na własny koszt). Zamawiający dokona wówczas ponownego odbioru przedmiotu umowy.
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§3
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony
ustaliły
wartość
umowy
na
podstawie
Oferty
Wykonawcy
z dnia…..……….. na kwotę brutto w wysokości:
…………….………………….… zł
(słownie: złotych ……………………………….……).
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za dostawy zrealizowane w okresie …… miesięcy w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie
wcześniej
niż
……………….
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy:
nr
………………………………………………..
Za termin płatności faktury Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar
umownych, o których mowa w § 5.
§4
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres obowiązywania aktualizacji.
W ramach przyznanej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany
na nowy wadliwego przedmiotu umowy w terminie 2 dni kalendarzowych od daty powiadomienia
przez Zamawiającego o istniejących wadach pocztą elektroniczną na adres: …………….. Za datę
powiadomienia Strony przyjmują dzień wysłania powiadomienia przez Zamawiającego.
Koszty przesłania przedmiotu umowy do producenta lub Wykonawcy i z powrotem do
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu nowy przedmiot umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia nowego przedmiotu umowy.
Uprawnienia wynikające z gwarancji stosuje się odpowiednio w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku rozwiązania
umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków określonych
w umowie, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, a Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w §
3 ust. 1.
W przypadku opóźnienia w realizacji terminów określonych w umowie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości brutto umowy za
każdy dzień opóźnienia.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w
umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie cywilnym.
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§6
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym
zakresie:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmiana stawki obowiązującego podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i
kwota brutto,
3) zmiana treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamówienia,
4) zmiana wynikająca z poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i/-lub omyłek
pisarskich,
2. Wyżej wymienione zmiany umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego
lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu
Operacji Naziemnych, tel. (22) 2299811.
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………………….., tel.
…………..
Żadna Strona nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających z umowy
stronie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane polubownie, a
w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy wynikło z przyczyn leżących po
stronie jego podwykonawców (poddostawców).
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część Umowy stanowią:
a) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
b) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
c) załącznik nr 3 – Adres do wysyłki
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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