
UMOWA nr IOŚ.381.   .2021.JB 

Zawarta w dniu  ……….2021 r. w Gdyni, pomiędzy 

Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 10, 

 81-338 Gdynia, Polska, NIP 586-001-49-32 reprezentowanym przez: 

Wiesława Piotrzkowskiego –  Dyrektora 

przy kontrasygnacie 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a   

......................................................... 
NIP ................................................... 
reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

 zwanym dalej Wykonawcą.  

Wynajmujący i Najemca dalej łącznie zwani są Stronami  

§1 

Przedmiot umowy 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w samolocie Turbolet 

 L 410 SP-MBA, użytkowanym przez  Zamawiającego, następującego zakresu prac: 

a. wykonanie przeglądu P2-1 po 300 godzinach lotu 

b. wykonanie przeglądu po 900 godzinach oraz boroskopii  na silniku Walter 
M601E 

c. wymiana baterii w urządzeniu ELT (452-0222) 

d. wymiana pirokartridży (naboi) PP3 w butlach p.poż.- 2 sztuki   

e. wykonanie biuletynu SB-000363=SB-M601E-73-00-00-0094 na silniku 

f. wystawienie poświadczeń CRS w dokumentacji samolotu zgodnie z przepisami 
lotniczymi PL-6 

Zakres usługi  obejmuje  czynności zgodnie z instrukcją obsługi samolotu (zawartą 

w MM Do –L410-1232.2, MM M601E 0982055, Maintenance Schedule L410UVP-

E-LW  Do-L410 UVP-1221.1). 

 

 

 
§2 

Termin 
 



1. Wykonawca wykona prace wymienione w §1 w terminie do …. dni od podpisania 
kontraktu. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 
przypadku zaistnienia okoliczności nie znanych w dniu zawarcia kontraktu i związanych z 
koniecznością prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

§3 
Akceptacja 

 
1 Po wykonaniu prac z zakresu kontraktu  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
rozpoczęcia odbioru prac serwisowych. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego wykona odbiór wykonanych prac.  
3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, który podpiszą obie strony 
umowy. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne braki czy niezgodności będzie to podstawą dla 
Wykonawcy do wystawienia faktury na całą sumę umowy.  
4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru będzie oznaczało, że zbadał on 
Samolot i wykonane prace i stwierdził ich zgodność ze specyfikacją prac i wszystkimi 
innymi postanowieniami niniejszego Kontraktu. Nie mniej jednak, Zamawiający 
będzie miał prawo stwierdzić i zgłosić  Wykonawcy wady ukryte zauważone w okresie, 
o którym mowa w warunkach gwarancji Wykonawcy. 

 
 

§4 
Terminy oraz warunki płatności 

 
1. Wszelkie płatności będą przekazywane na rachunek  bankowy wskazany przez  

 Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
 Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury Vat będzie podpisany przez Strony 
protokół odbioru.  

3. Uzgodniona suma kontraktu będzie wypłacona w ciągu 10 dni od dostarczenia faktury. 

 
§5 

Cena 
 
1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prace wymienione w § 1 
 i wykonane przez Wykonawcę na mocy niniejszego kontraktu, uzgodnioną wzajemnie 
 cenę t.j    ………… 
 
2. Uzgodniona cena to cena netto dla Wykonawcy, na dostawę Ex Works 
i obowiązuje jedynie dla niniejszego kontraktu. Wszelkie kwoty płatne na rzecz 
Wykonawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszego kontraktu wpłyną do Wykonawcy 
 jako kwota netto, w wartości nominalnej, bez jakichkolwiek opłat bankowych, oraz bez 
jakichkolwiek należności, podatków, potrąceń i zatrzymań, jakie mogłyby być nałożone i/lub 
narzucone przez jakiekolwiek organy poza krajem Wykonawcy. 

3. Podatek VAT w stawce 23% będzie obciążał Zamawiającego. 
 
 

§6 
Gwarancja 

 



1. Wykonawca daje Zamawiającemu gwarancję na 6 (sześć) miesięcy lub 100 (sto) godzin 
lotu w zależności co jako pierwsze nastąpi. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, w siedzibie 
Zamawiającego w Gdańsku do usunięcia wszelkich usterek materiałowych oraz 
wynikających z wykonanych prac w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia od 
Zamawiającego 

§7 
 Kary umowne 

 
1.W przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu kontraktu, w tym usunięcie usterek 
 w ramach gwarancji, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w 
 wysokości 0,5% wartości kontraktu, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnień w płatnościach z winy Zamawiającego Wykonawca będzie miał 
prawo do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości ( Dz.U 08.220.1434) za każdy 
dzień opóźnienia. 
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 
 

§8 
Ustalenia końcowe  

 
1. Sprawy sporne Strony umowy będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny. 

 W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on rozstrzygnięty 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu 

Cywilnego 

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach. Jednej dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego.  

  

 

 

 

 

 

 

 
  
………………………………………………                  .……………………. 

Zamawiający      Wykonawca 


