UMOWA Nr .......
zawarta w dniu ................................. w ………….. pomiędzy:
Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
z siedzibą w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 63 a reprezentowanym przez:
Wiceprezesa Zarządu

Czesława Ślimaka

Naczelnika TOPR

Jana Krzysztofa

zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie ……….. na podstawie art. ………….
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony zawarły umowę
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest usprawnienie silników i przekładni do śmigłowca W-3A
poprzez dostawę zamiennych wyrobów z zasobów Wykonawcy wespół z wykorzystaniem
aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego silników i przekładni (Usługa).
2. Wykonawca wykona usługę w zakresie wynikającym z ust. 1 w ramach wynagrodzenia
wynikającego z treści załącznika nr 1 do umowy.
3. Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji umowy, jeżeli wykonanie tych
czynności polegało będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy będą zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
§2
WARTOŚĆ UMOWY
1. Wartość umowy określa się na kwotę netto: …………..…………………………. złotych
(słownie: ………………………………………………………….……………………….).
2. Wartość umowy określa się na kwotę brutto: ……………………………………. złotych
(słownie: …………………….……………………………………………………………),
w tym: podatek od towarów i usług (VAT): ………………………………… złotych.
3. Zmiana wartości umowy nastąpić może w oparciu o § 12 niniejszej umowy.
4. Na wartość brutto umowy składa się wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy oraz kwota podatku VAT według
stawki, która na dzień zawarcia umowy wynosi 23 %. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT nastąpi zmiana wartości brutto umowy. Dla uznania ważności,
przedmiotowa zmiana winna być dokonana na zasadach opisanych w § 13 ust. 6 niniejszej
umowy.
5. Szczegółowe wartości wykonania przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
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§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Umowa winna być wykonana w terminie do 30.11.2021. Szczegółowy harmonogram
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w którym określone są szczegółowe terminy
dostaw osobno dla silników i dla przekładni.
2. Strony dopuszczają możliwość częściowych dostaw przedmiotu umowy we
wcześniejszych terminach.
§4
WYKONANIE USŁUGI
1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wyroby będące przedmiotem umowy do
siedziby Wykonawcy we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt w terminach
podanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do odbioru przez Zamawiającego wyroby
będące przedmiotem umowy, spełniające warunki techniczne określone w § 5. Miejscem
odbioru jest siedziba Wykonawcy.
3. Strony zobowiązane są do uzgodnienia terminu dostawy i odbioru wyrobów z co najmniej
10-cio dniowym wyprzedzeniem.
4. Odbiór wyrobów będących przedmiotem umowy będzie poświadczony przez
sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony umowy. Wraz z
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony umowy, własność wyrobów
będących przedmiotem umowy przechodzi na Stronę otrzymującą.
5. Za termin wykonania usługi uważa się datę podpisania protokołu przyjęcia-przekazania.
§5
WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyroby będące przedmiotem umowy muszą być kompletne oraz posiadać aktualna
dokumentacją eksploatacyjną i formularze EASA Nr 1.
2. Wszystkie uwagi dotyczące stanu wyrobów (dla uznania ich ważności) winny zostać
odnotowane w trakcie przyjęcia/przekazywania wyrobów.
§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyroby w wysokości 12 miesięcy i 300
godzin w zależności co upłynie wcześniej.
2. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru wyrobów to jest od daty podpisania protokołu
przyjęcia-przekazania, o którym mowa w § 4.
3. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane do rozpatrzenia przez
Wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni
roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego.
5. Wykonawca, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji, zobowiązuje się do
usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek w terminie 7 dni roboczych,
licząc od daty przyjęcia reklamacji, o ile jest to możliwe. W przypadku braku możliwości
dotrzymania wyżej wymienionego terminu, Strony zgodnie ustalą nowy termin usunięcia
wad i usterek, uwzględniający możliwości Wykonawcy i oczekiwania Zamawiającego.
6. Data rozpoczęcia prac objętych gwarancją zostanie każdorazowo uzgodniona pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Wykonawca wydłuża okres gwarancyjny o czas przywrócenia sprawności technicznej
sprzętu, tzn. od momentu zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego do momentu
usunięcia reklamowanej niesprawności wyrobu przez Wykonawcę.
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8. W przypadku nieuwzględnienia protokołu reklamacyjnego, Wykonawca ma obowiązek
przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia w terminie do 7 dni roboczych
od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego.
9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym
mowa w ust. 8.
10. Wady jakościowe dotyczące wykonanej usługi, Zamawiający zgłasza Wykonawcy w
okresie gwarancyjnym, niezwłocznie po ich wykryciu.
11. Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół techniczny,
potwierdzający przywrócenie pożądanych parametrów technicznych lub jakościowych,
oraz odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
§7
WARUNKI I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy opłacona będzie według wartości
określonej w § 2, w następującej formie:
1) Zamawiający wpłaci zaliczkę w wysokości 40% wartości brutto umowy, tj. ……..
w terminie do 31.01.2021 roku.
2) Zamawiający zapłaci pozostałą kwotę w wysokości 60% wartości brutto umowy, tj.
…………….. w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przywołanego w § 3.
3) Płatności winny być wpłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
VAT.
§8
KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma
prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,1% wartości brutto tej
części umowy, która została wykonana nieterminowo, za każdy dzień zwłoki, jednak nie
więcej niż 5 % wartości brutto nieterminowo zrealizowanej części umowy, przy
zachowaniu obowiązków Zamawiającego wynikających §.
2. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w wysokości 0,1%
wartości brutto umowy, jeżeli Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto nieodebranej
części umowy.
§ 10
KOOPERANCI
1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 11
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. Strony zachowają w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego
i Wykonawcy, w których posiadanie wejdą w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§ 12
ISTOTNE ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących
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przypadkach i na następujących warunkach:
1) Zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest
możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie;
2) Przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania
postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem
powszechnym, w przypadku gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, że momentem rozpoczęcia postępowania
odwoławczego jest dzień przekazania Zamawiającemu odwołania, zaś momentem
zakończenia jest dzień uznania odwołania przez Zamawiającego bądź dzień wydania
postanowienia lub wyroku przez KIO.
3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy
zmianie ulegną:
 przepisy prawne (np. VAT), jeżeli wpływają one na wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez którąkolwiek ze stron
niniejszej umowy, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany
warunków umowy w zakresie zmian, o których mowa w ust. 1, wraz z ich uzasadnieniem.
§ 13
INNE POSTANOWIENIA
1. Strony będą każdorazowo powiadamiać się niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie co do
terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w przypadkach i na
warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020
r. poz. 374 ze zm.)
3. Zmiana ww. postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony,
pod rygorem jej nieważności.
4. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie polskie przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Zamówień Publicznych.
6. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, będą
w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe,
przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do ……
8. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją
niniejszej umowy są:
 ………
Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją
niniejszej umowy są:
- …………………
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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