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2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

 

 

 

Egz. Nr… 

WZÓR 

UMOWA USŁUGI Nr ………………………… 

PRZEWOZU OSÓB TRANSPORTEM LOTNICZYM  

W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH 

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie 

pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM:   Skarb Państwa – 2 Regionalną Bazą Logistyczną 

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597 REGON: 142665904 

reprezentowaną przez: 

Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie 

………………………………………………………………. 

a: 

WYKONAWCĄ: Firma 

Kod miejscowość, ulica numer 

Nr telefonu:   Nr fax.: 

NIP:    REGON: 

KRS: 

(w przypadku podmiotu gospodarczego niezarejestrowanego  

w Rzeczypospolitej Polskiej należy podać dane rejestrowe obowiązujące w kraju 

zarejestrowania tego podmiotu) 

reprezentowaną przez: 
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Pana/ią………. – np. Prezesa Zarządu 

LUB 

Panem/ią ……… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą ………….. 

Nr PESEL: 

(dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczą na własny  rachunek) 

Kod miejscowość, ulica numer 

Nr telefonu:   Nr fax.: 

NIP:    REGON: 

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

W CEIDG nie są nadawane numery wpisów”. 

Nr rachunku bankowego…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu, na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego oraz  

art. 131 b PZP ………………………….., numer sprawy: …………………… 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przewozu osób transportem lotniczym  

w ruchu międzynarodowym na potrzeby sił zbrojnych zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zapotrzebowaniem (zał. nr 1). 

2. Wykonawca zrealizuje usługę samolotami:  

Zadanie nr 1 :………………………………………….. 

Zadanie nr 2: ………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

4. Wykonawca zrealizuje usługę samodzielnie/przy udziale n/w podwykonawcy: 

………………………………………i dołącza do niniejszej umowy AOC przewoźnika 

lotniczego. 

§ 2 

SKRÓTY I DEFINICJE 

1. Ilekroć w niniejszej umowie  użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, oznaczają one, co 

następuje:  

1) IATA DGR – Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych -Przewóz 

Ładunków Niebezpiecznych, 

2) ICAO – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, 

3) STiRW-CKRW – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu 

Wojsk, 

4) AOC – Air Operator’s Certificate – certyfikat przewoźnika lotniczego 

5) Materiał niebezpieczny – środki zaopatrzenia, które zgodnie z „Załącznikiem nr 18 - 

Bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” do 

„Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym” oraz „Instrukcjami 

technicznymi bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną”, 

nie są dopuszczone do przewozu lotniczego albo są dopuszczone do takiego przewozu 

na warunkach określonych w powyższych przepisach. 
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6) Siła Wyższa - zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od 

Stron, którym nie można było zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności,  

w szczególności: 

a) wojny, w tym: wojny domowe,  

b) zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, 

c) katastrofy naturalne, w tym: huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, 

d) strajki, za wyjątkiem strajków pracowników Stron, 

e) akty organów władzy o charakterze powszechnym. 

7) ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSPORT LOTNICZY NR… - dokument 

uzupełniający do umowy usługi, zawierający szczegółowe dane dotyczące m.in. celu 

przewozu, nazwy jednostki wysyłającej (nadawcy), lotniska załadowania  

i wyładowania, nazwy jednostki wojskowej (odbiorcy), wykazu pasażerów i bagażu, 

wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wykazu środków zaopatrzenia. Wzór 

„Zapotrzebowania na transport lotniczy” określony jest obowiązującą decyzją Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych 

statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu. 

8) Nadawca – Jednostka Wojskowa wysyłająca, wskazana w „ZAPOTRZEBOWANIU 

NA TRANSPORT LOTNICZY” 

9) Odbiorca – Jednostka Wojskowa przyjmująca, wskazana w 

„ZAPOTRZEBOWANIU NA TRANSPORT LOTNICZY” 

10) Narodowy Element Wsparcia (NSE – National Support Element) – jednostka 

realizująca zabezpieczenie logistyczne kontyngentu narodowego wykonującego 

zadania poza granicami państwa, w ramach operacji NATO, podlegająca władzom 

państwa wysyłającego. 

§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek opłat (kosztów) na rzecz Wykonawcy z tytułu 

utrzymania samolotów pasażerskich w gotowości do użycia na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy ; 

2. Strony ustalają poniższe ceny usług transportu lotniczego świadczonych przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego. 
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Zadanie nr 1 

Lp. Nazwa JM Ilość Cena netto 
Stawka 

podatku VAT 
Cena brutto 

1. 

Usługa transportu 

lotniczego osób: 

Łotwa, Ryga (EVRA)  

– Polska, Wrocław 

(EPWR) w dniu 

03.12.2020 r. 

usługa 1    

 

Zadanie nr 2 

Lp. Nazwa JM Ilość Cena netto 
Stawka 

podatku VAT 
Cena brutto 

1. 

Usługa transportu 

lotniczego osób: 

Łotwa, Ryga (EVRA)  

– Polska, Wrocław 

(EPWR) w dniu 

10.12.2020 r. 

usługa 1    

 

Uwagi: 

1) Nadawca zobowiązany jest do wykonania dokumentu NATO C-302; 

2) Protokoły odbioru wykonania usługi mogą być wykonane na terenie Polski. 

Łączna wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT. 

Wartość netto: …………………………. zł. 

Słownie: …………………..…………… złotych . 

Wartość podatku VAT: ……………..…. zł. 

Słownie: ……………………………..… złotych. 

Wartość brutto: ……………………….... zł. 

Słownie: ……………………………….. złotych 

§ 4 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. Wykonawca zapewni usługę przewozu osób transportem lotniczym przy użyciu samolotów 

zdolnych do:  
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a) działania na całym świecie w cywilnej przestrzeni powietrznej kontrolowanej  

i niekontrolowanej bez ograniczeń, stosując odpowiednie przepisy, procedury lotnicze 

nie naruszające przepisów krajowych, zagranicznych lub przepisów ICAO; 

b) przewozu bez przerwy (non-stop) pasażerów na długie dystanse (z maksymalnie jednym 

międzylądowaniem technicznym na dystansie powyżej 6,5 tys. km), we wszystkich 

warunkach atmosferycznych w każdym klimacie dowolnej porze dnia  

i nocy a także w najbardziej ekonomiczny sposób. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na użytkowanym lotnisku oraz wszelkich dodatkowych, niezbędnych 

wymogów bezpieczeństwa stosowanych okresowo przez odpowiednie władze lotniska. 

3. Wykonawca przechowuje należycie wszelkie dokumenty wymagane zgodnie z umową, 

zawsze gotowe do kontroli właściwych władz. 

4. Zabrania się Wykonawcy przewozu jakichkolwiek innych pasażerów oprócz tych, którzy 

znajdują się na liście pasażerów dostarczonej przez Zamawiającego. Dopuszcza się 

umieszczenie na liście pasażerów żołnierzy i cywilnego personelu wojskowego wojsk 

sojuszniczych. Ich przewóz odbywa się na takich samych zasadach jak żołnierzy 

i cywilnego personelu wojskowego Sił Zbrojnych RP. 

5. Lotniska za/wyładowania mogą znajdować się na lotniskach wojskowych i w cywilnych 

portach lotniczych całego świata, dostosowanych do działań i możliwości operacyjnych 

samolotów. 

6. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wymianę poszczególnych członków 

załogi samolotu przed wykonaniem zaplanowanego rejsu bez podania przyczyny  

w związku z koniecznością osłony kontrwywiadowczej. 

7. Obszar działania: 

a) Zamawiający wymaga by usługi transportu powietrznego były świadczone na całym 

świecie na potrzeby sił zbrojnych. Wykonawca podejmuje się prowadzić działalność w 

każdym cywilnym porcie lotniczym i wojskowym lotnisku na świecie, odpowiednim do 

działań typu statku powietrznego zapisanego w umowie. W związku z istotą tego 

wymogu, rejony operowania określono poniżej w pkt b); 

b) realizacja usług transportowych odbywa się tylko w obszarze nie objętym działaniami 

wojennymi. Odstępstwo od wyżej wymienionej reguły musi być wspólnie uzgodnione 
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w formie aneksu do umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, podpisanego przed 

zastosowaniem odstępstwa; 

8. Na pokładzie samolotu powinny znajdować się dokumenty zgodnie z regulaminem ICAO, 

Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r., ustanawiające 

wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z późn. 

zm., obowiązującymi międzynarodowymi przepisami, standardami i zalecanymi 

praktykami. 

9. Wszyscy członkowie załogi oraz personel techniczny samolotu winni posiadać ważne 

świadectwa wymaganych kwalifikacji (swoich kompetencji) i licencje wydane przez 

właściwy urząd w kraju rejestracji samolotu zgodnie z prawem i regulacjami, 

obowiązującymi międzynarodowymi przepisami, regulacjami, standardami i zalecanymi 

praktykami. Członkowie załogi, personelu technicznego i innego personelu są zdrowi 

i posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu swoich 

obowiązków wymaganych do realizacji niniejszej umowy oraz są odpowiednio i jednolicie 

ubrani w czasie wykonywania zadań. Wśród załogi znajdują się piloci posługujący się 

językiem angielskim na poziomie minimum (level 4 ICAO).  

10. Wymagania w stosunku do Wykonawcy oraz warunki przedmiotu zamówienia określono 

w Opisie przedmiotu zamówienia do umowy ramowej. 

§ 5 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) samolot pasażerski przeznaczony do wykonania usługi charakteryzuje się wymaganą 

jakością i standardami technicznymi; 

2) dysponuje niezbędnym, posiadającym wymagane kwalifikacje, personelem do 

realizacji zobowiązań wynikających z umowy; 

3) posiada ważny AOC wydany przez właściwe władze rządowe kraju rejestracji i gdzie 

jest to konieczne, przez użytkowników, upoważniający przewoźnika do prowadzenia 

powietrznych operacji transportowych w danym kraju; 

4) posiada wymagane licencje i uprawnienia do działania w każdym kraju. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) świadczenia usługi przewozu osób transportem lotniczym zgodnie z wymaganą jakością 

i standardami technicznymi; 

2) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na użytkowanym 

lotnisku oraz wszelkich dodatkowych, niezbędnych wymogów bezpieczeństwa 

stosowanych okresowo przez odpowiednie władze lotniska;  

3) zachowania tajemnicy umowy, czasu jej realizacji, liczby lotów i specyfiki transportu 

lotniczego oraz niewygłaszania i niepublikowania oświadczeń dotyczących niniejszej 

umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 

Zadanie nr 1 :………………………………………….. 

Zadanie nr 2: ………………………………………….. 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust.6. 

2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczące przedmiotu umowy 

muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego nie później niż 

do………………………………………………………. 

3. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto określać numer, przedmiot 

umowy oraz wskazywać Odbiorcę. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku Zamawiającego. 

6. Warunkiem zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest otrzymanie przez 

Zamawiającego: 

1) Oryginału faktury oraz tłumaczenia na język polski; 
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2) Oryginału protokołu wykonania usługi oraz tłumaczenia na język polski; 

7. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 6. 

8. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 lub jego błędne wystawienie 

spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. 

§ 8 

PODYKONAWCY 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca powierza/nie powierza 

podwykonawcy/om wykonanie usługi transportu lotniczego osób. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców (kooperantów), na zasadach wynikających z przepisów prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umowy, a 

w przypadkach i w zakresie określonym w niniejszej umowie także przez podwykonawców 

oraz obciążają go wszelkie koszty z tym związane. 

4. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i przedstawienia AOC nowego 

podwykonawcy. 

§ 9 

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie  może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu od 

Zamawiającego (cesja) bez jego uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za lotniczy przewóz na lotniska wyładowania żołnierzy, 

cywilnego personelu wojskowego i żołnierzy wojsk sojuszniczych, ich bagaży oraz 

innych ładunków załadowanych do podstawionych samolotów na lotniskach 

załadowania; 
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2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia ładunku 

i przewożonych  bagaży w czasie od przyjęcia go do przewozu (za/wyładowania) aż do 

momentu wydania go Odbiorcy, w tym za szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia 

ładunku przez podwykonawcę/ów; 

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu opakowania bagaży i ładunku przed 

rozpoczęciem operacji załadunku i rozładunku, w trakcie ich trwania oraz po ich 

zakończeniu oraz upewnienia się, że bagaż i ładunek jest właściwie zabezpieczony,  

a w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży podczas przewozu do 

natychmiastowego podjęcia wszystkich koniecznych działań w celu odzyskania bagażu i 

ładunku, a zwłaszcza: 

1) zabezpieczenia dowodów wskazujących na kradzież, zagubienie lub uszkodzenie,  

w szczególności zeznań świadków, wyjaśnień urzędników i innych osób w celu 

ustalenia szczegółowych faktów i okoliczności zdarzenia; 

2) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego oraz administratora umowy  

o zaistniałej sytuacji, okolicznościach zdarzenia oraz podjętych przedsięwzięciach; 

3) poinformowania ubezpieczyciela o zaistniałych zdarzeniach. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Nadawcy 

niezależnie od przedstawienia przez Wykonawcę roszczeń podwykonawcom lub innym 

sprawcom szkody w celu uzyskania odszkodowania. 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca uzyska w towarzystwie ubezpieczeniowym całościowe ubezpieczenie 

spełniające w szczególności wymagania określone w ust. 2 od odpowiedzialności na cały 

czas realizacji usług transportowych w ramach niniejszej umowy. Dokument 

ubezpieczeniowy (polisa) musi być dostarczony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem rejsu. Niedostarczenie Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej 

powoduje, iż Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą  

za przewożony ładunek w zakresie ryzyk wymienionych w ust. 2. pkt. 1-3.  

2. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie i określa: 

1) odpowiedzialność prawną Wykonawcy wobec żołnierzy, cywilnego personelu 

wojskowego i żołnierzy państw sojuszniczych i ładunków załadowanych zgodnie z 

zapotrzebowaniem złożonym przez Zmawiającego, z tytułu przypadkowo 



 

Załącznik nr 3 do WP;  numer sprawy: WP/153/2020;  strona 11 z 24 

 

odniesionych obrażeń ciała lub śmierci podczas przebywania na pokładzie samolotu, 

lotu lub w trakcie startu/lądowania. Ubezpieczenie pokrywa także odpowiedzialność 

prawną przewoźnika za uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie lub opóźnienie przylotu 

odprawionego i nieodprawionego bagażu, 

2) odpowiedzialność prawną przewoźnika wobec osób trzecich za szkody odniesione 

przez osoby lub szkody w mieniu wewnątrz i poza samolotem. Minimalna kwota 

odpowiedzialności musi odzwierciedlać najwyższe finansowe przedziały 

odpowiedzialności obowiązujące dla: 

a) lotów w obrębie terytorium UE, do UE i z UE, 

b) państwa, w którym znajduje się lotnisko załadowania lub wyładowania. 

3) podstawowe ubezpieczenie od ryzyka porwania i zajęcia. 

§ 12 

ODBIÓR USŁUGI 

1. Wykonanie usługi podstawowej i usług dodatkowych podlega odbiorowi komisyjnemu. 

2. Odbioru dokonuje się po zakończeniu rejsu i wyładowaniu ładunku. Odbiór będzie 

następował dopiero z chwilą zakończenia realizacji usługi jako całości. Odbiór usługi 

następuje po jej całkowitym wykonaniu. 

3. Odbioru dokonuje komisja złożona z 4 osób, w tym po 2 przedstawicieli Odbiorcy  

i Wykonawcy. 

4. Komisja sporządza protokół wykonania usługi według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy (zał. nr 3). 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary 

umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu 

umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
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z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad wykonanego 

przedmiotu umowy. 

3) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu 

umowy 

b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za niedostarczenie w terminie polisy 

ubezpieczeniowej, zgodnie z § 11 ust. 1. 

2. Naliczenie kar z tytułu opóźnienia w usunięciu wad oraz z tytułu opóźnienia  

w zrealizowaniu przedmiotu umowy (ust. 1 pkt 3 lit. a) wyklucza możliwość naliczenia kar 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (ust. 1 pkt 1  

i 2); 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zaspokojenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 

naliczonych kar umownych z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

potrącenie tych kar z innych należności wymagalnych przysługujących Wykonawcy od 

Zamawiającego. nie wyłącza to możliwości zaspokojenia z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy innych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyrażą zgodę na potrącenie,  

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 

umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności.  

W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na 

adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 4. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu 

kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez 

Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

ponad zastrzeżone kary umowne. 
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§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części):  

1) w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

2) w razie wystąpienia okoliczności wskazujących na niewypłacalność Wykonawcy; 

3) w razie dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności z naruszeniem treści § 9; 

4) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem treści § 8 ust. 4. 

5) w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Prawo do odstąpienia aktualizuje się także w przypadku zajęcia części majątku 

Wykonawcy, niezbędnej do wykonania umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez niego 

wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1, pkt. 1 – 5. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy obejmuje ono jedynie 

niewykonaną część umowy (skutek ex nunc). 

6. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 

Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 

wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 

przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na 

wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem  

§ 18 ust. 4. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę  

o złożonym przez Zamawiającego  oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień 

wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 4. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości 

osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 
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§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości …% ceny brutto 

podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………………………………………….. zł. 

2. Zabezpieczenie Wykonawca wpłacił / złożył w dniu…………., w formie 

………………………… 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej będzie ona wystawiona z terminem ważności wydłużonym o 30 dni 

licząc od daty zrealizowania przedmiotu umowy w całości. 

§ 16 

ADMINISTROWANIE UMOWĄ 

1. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO niniejsza umowa jest administrowana przez Szefostwo 

Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk: 

1) Reprezentowane przez: 

Stanowisko służbowe:      Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum   

Koordynacji Ruchu Wojsk 

Adres:     00-908 Warszawa ul. Radiowa 2 

Telefon:    261 855 702 

Fax     261 855 848 

E-Mail    stirw@ron.mil.pl 
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2) Punkt kontaktowy w zakresie koordynacji i wymiany informacji: 

Stanowisko służbowe:  Szef Oddziału Organizacji Centrów Koordynacji  

i Kontraktowania 

Adres:     00-908 Warszawa ul. Radiowa 2 

Telefon:    261 855 705 

Fax     261 855 848 

E-Mail    stirw@ron.mil.pl 

3) w zakresie spraw finansowych korespondencję kierować na adres1: 

Stanowisko służbowe:  Komendant 2.RBLog 

Adres:     04-470 Warszawa ul. Marsa 110 

Telefon:    261 815 134 

Fax:     261 815 109 

E-Mail:   2rblog@ron.mil.pl 

§ 17 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  

w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany 

jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem. 

§ 18 

INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, zastosowanie mają postanowienia 

umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz 

                                                           
1 wszelka dokumentacja dotycząca realizacji usługi potwierdzona przez strony winna zostać zweryfikowana, 

zaakceptowana i przekazana Zamawiającemu poprzez STiRW-CKRW 

mailto:stirw@ron.mil.pl
mailto:2rblog@ron.mil.pl
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powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W zakresie dotyczącym przedmiotu 

niniejszej umowy zastosowanie mają w szczególności: 

1) Ustawa Prawo Lotnicze – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm.), 

2) Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – podpisana w Chicago  

dnia 7 grudnia 1944 r. – (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR 

europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 

224 poz.2282), 

4) Umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północno-Atlantyckiego dotycząca 

statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. – Status of 

Forces Agreement (NATO-SOFA) – (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), 

5) Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742 z późn. zm.). 

2. Umowa niniejsza podlega w całości prawu polskiemu. Strony poddają wszelkie spory 

mogące wyniknąć na tle zawartej umowy pod rozstrzygnięcie sądów polskich – sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby zamawiającego 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 

tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 

dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 

doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub użytkownika 

Końcowego/ odbiorcy w tym w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane 

do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 

umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w 

poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o 

złożonym przez Zamawiającego lub użytkownika Końcowego/ odbiorcę oświadczeniu jest 

dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z 
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zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają 

możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

6. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy treścią umowy a treścią znajdującą się 

z w załącznikach należy interpretować znaczenie zapisów wynikające z treści umów. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na transport lotniczy; 

Zał. nr 2 – Kserokopia formularza oferty; 

Zał. nr 3 – Protokół wykonania usługi 

Zał. nr 4 - AOC przewoźnika lotniczego 

Zał. nr 5 – Oświadczenie  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

Egz. nr 1 i 3 – Zamawiający 

Egz. nr 2 – Wykonawca 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

    …………..…………………..        ……………………………… 
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Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na transport lotniczy; 
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                                                                    Zał. nr 2 – Kserokopia formularza oferty; 
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                                                                                 Zał. nr 3 – Protokół wykonania usługi 

 

 

 

 

                  ZATWIERDZAM       Warszawa, ………… 

   

                     Egz. Nr …. 

                        SZEF 

SZEFOSTWA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK 

- CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK 

 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI NR…. 

W dniu……………Komisja w składzie: 

 

       Odbiorca:                                 Wykonawca: 

 

1. …………...………………… 1. ……………………………….. 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

 

dokonała odbioru usługi określonej umową nr ……………… 

z  dnia .…………….. 

 

Przedmiot umowy: „Usługa przewozu osób transportem lotniczym w ruchu 

międzynarodowym na potrzeby sił zbrojnych”. 
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Wartość umowy wynosi brutto: ………………….. (słownie: …………………………..), netto: 

………………… (słownie:…………………..), podatek VAT…………….. 

(słownie: ………………….).   

 

Komisja potwierdza następujące informacje: 

1. Koordynator przewozu:…………………………………………………….. 

2. Cel przewozu – Nazwa ćwiczenia/operacji………………………………. 

3. Nazwa i punkt kontaktowy Nadawcy:……………………………………… 

4. Lotnisko załadowania……………………………………………………….. 

5. Data załadunku ……………………………………………………………… 

6. Termin wylotu………………………………………………………. 

7. Nazwa i punkt kontaktowy Odbiorcy………………………………………. 

8. Lotnisko wyładowania:……………………………………………………… 

9. Termin przylotu:…………………………………………………………….. 

10. Data rozładunku:…………………………………………………………….. 

11. Data przyjęcia ładunku przez Odbiorcę…………………………………. 

 

Wykonawca w dniu odbioru przedstawił dokumenty, które zostały załączone do „Protokołu 

wykonania usługi”: 

1. Wykaz przewożonego stanu osobowego; 

2. Wykaz przewożonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 

3. Wykaz przewożonych środków materiałowych i technicznych. 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

Wnioski komisji: 
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1. Komisja stwierdza, że przewidywana umową usługa została wykonana  

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

 

 

Załączniki 4 na 4 stronach 

 

 

Podpisy członków Komisji 

 

 
Odbiorca 

 
Wykonawca 

 

 

1. ………………………………

.. 

2. ………………………………

.. 

3. ………………………………

… 

    

 

 

1.      …………………………….. 

2.     ……………………………… 

3      ……………………………… 

 

 

Wykonano w 4 egz.: 

Egz. nr 1 – 2.Regionalna Baza Logistyczna 

Egz. nr 2 – STiRW - CKRW 

Egz. nr 3 – WYKONAWCA 

Egz. nr 4 – ODBIORCA 
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                                                                   Zał. nr 4 - AOC przewoźnika lotniczego 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

 

 

.............................................. 

   /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

 Uprzedzony / uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej z art. 297, § 1 kodeksu karnego  

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :  

……………………………………………………………………………………………………… 

do Jednostek Wojskowych Odbiorców, Ja / My*   

................................................................................ 

                          /imię i nazwisko/ 

reprezentując:  

 

.............................................................................................................................................................. 

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

jako upoważniony / upoważnieni na piśmie* / wpisany / wpisani w rejestrze*   

 

..............................................................................................................................................................  

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* oświadczam / oświadczamy*, że: 

 

poddam się / poddamy się* procedurom kontrolnym w trakcie realizacji dostaw przez Służby Dyżurne 

Odbiorcy. 

 

 

 

 

 

............................., dnia ..........................          ………………………….………  

                                                                                                                                (podpis 

Wykonawcy / Wykonawców) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


