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         ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR EP/06/2021 Z DNIA 22.02.2021 

 

U M O W A  NR ….…………… 

z dnia ……………………….. 

 

zawarta pomiędzy: 

Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” SA z siedzibą w Kaliszu - przy ul. Częstochowskiej 

140, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  miasta 

Poznania, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000071223, Kapitał Zakładowy 65 849 450 PLN,                         

NIP 618-00-42-077, REGON 250658668, którą reprezentują: 

1. Marcin Bruske – p.o. Prezesa Zarządu, 

2. Bogusław Wilczyński  – Prokurent 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

……………………………………………………. którą reprezentuje/ą: 

………………………………………………… 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 
 

- łącznie zwane dalej „STRONAMI“ 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa: wału wykorbionego  - 2 sztuki 

w ramach projektu pod nazwą: „Silnik o zapłonie samoczynnym do napędu statku powietrznego”                     
(nr: POIR.01.02.00-00-002/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu INNOLOT. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć 
przedmiot zamówienia o parametrach zgodnych z Warunkami Technicznymi, zawartymi  
w dokumentacji konstrukcyjnej stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i ofertą złożoną 
przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt                   
i doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą 
starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego tj. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz w ciągu ………… tygodni, od daty 
podpisania umowy przez ostatnią ze Stron. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania określonego  
w §1 przedmiotu umowy w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy netto z tytułu niniejszej umowy wynosi  
………… (słownie: ……………………………………) plus obowiązujący podatek VAT. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów 

5. Wystawienie faktury VAT, rozliczającej przedmiot umowy, nastąpi po podpisaniu przez Strony 
protokołu zdawczo – odbiorczego. 

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  
i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze. 

 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego ze strony Zamawiającego jest 
Bartłomiej Skórzyński. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za 
każdy dzień opóźnienia. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on karę umowną                          
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających 
wysokość kar umownych. 

§ 5 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są: 

a) od strony techniczno-merytorycznej p. Bartłomiej Skórzyński, tel. 062 504 63 60,         

     e-mail: bartlomiej.skorzynski@wsk.kalisz.pl. 

b) od strony formalnej p. Justyna Bruske, tel. 062 504 64 00,  

     e-mail: justyna.bruske@wsk.kalisz.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty ze Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest 
………………………………………………….. 

§ 6 

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł 
realizując umowę. 

§ 7 

1. Strony wspólnie oświadczają, że nie są ze sobą powiązani ani kapitałowo, ani też osobowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Stronami 
polegające na: 

2.1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

2.4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawaniu  
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej  

2.5. pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 8 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. 
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§ 9 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L      
Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego  
      „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (68-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej  
      „WSK „PZL-KALISZ” S.A.” lub „Administratorem”. 

2.   Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych 
      Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.:+48 62 504 62 06 

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy oraz realizacji 
      obowiązków podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających 
      z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia 
      obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji 
      prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

5.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także później, tj. do czasu 
      upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku 
      z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.  

6.   Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
       lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo 
       przenoszenia danych. 

7.   Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
      nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.   Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

     a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności 
        Administratora: 

     I.   dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

    II.  podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, 
          organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

   III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca 
          pracy; 

     b)  inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

   I.  podmioty z Grupy Kapitałowej PGZ w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
         o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798);  

II. kontrahenci WSK „PZL-KALISZ”  S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów 
           zawieranych przez Administratora; 

III.  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 
       prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 

 V.   podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; 

      c)   organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
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9.    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
       międzynarodowej.  

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
       również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

§ 10 

Zamawiający oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, Strony poddają je 
pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

5.1. Załącznik nr 1: Dokumentacja Konstrukcyjna 

5.2. Załącznik nr 2:   Formularz ofertowy z dnia ………………………………. 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                WYKONAWCA: 

 
 
…………………………………………..… …………………………………………..… 
             podpis i pieczątka              podpis i pieczątka   

 
 
…………………………………………..…  
             podpis i pieczątka  
 
 
 
……………………………………………………                                                           ………………………………………………… 
 data                  data 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………………… 
              pieczątka firmowa pieczątka firmowa 


