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Istotne postanowienia umowy 

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa aktualizacji baz danych systemów awionicznych 

zabudowanych na symulatorze lotu wykorzystywanych w procesie praktycznego kształcenia 

lotniczego studentów PWSZ w Chełmie objętych ścieżką kształcenia Pilotaż.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: Roczna subskrypcja (12 miesięcy) urządzenia GARMIN 

GTN650 obejmująca następujące bazy danych: Navigation Data, SafeTaxi, Obstacle, Terrain, 

Basemap. Dane szczegółowe urządzenia: Garmin GTN650, ID: 3430059EE6C53. Garmin 

zainstalowany na symulatorze: Elite Evolution S923 FNPT II MCC (2012), sn: 185-60182-M-3EX. 

3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie wykonujący prace związane z realizacją 

przedmiotu umowy, dołoży najwyższej staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy przy wykorzystaniu całej 

posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce systemu 

prawnego i przyjętych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2  

Warunki realizacji zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, przez 

okres 12 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia licencji posiadanych przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad funkcjonowania systemu, w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową do osoby odpowiedzialnej za 

realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 

3.  Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są:  

- ze strony Zamawiającego: ………………………………. tel.: ……….………..…. e-mail:…........................ ……..  

- ze strony Wykonawcy: ………………………………. tel.: ………..…. e-mail:…........................ 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie jest Zamawiający. Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje zlecenie przetwarzania tych danych osobowych w celu i 

zakresie określonym w niniejszej Umowie.  

5. Powierzenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, następuje w celu umożliwienia 

Wykonawcy prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych wszelkich środków 

technicznych i organizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

6. Strony są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji i wiedzy, jak również 

wszelkich dokumentów i projektów dokumentów, ujawnionych przez drugą stronę w związku z 

wykonywaniem postanowień Umowy. Za informacje poufne przyjmuje się w szczególności 

wszelkie informacje Stron o charakterze technicznym, handlowym lub organizacyjnym, które nie 

zostały podane do publicznej wiadomości, w tym informacje dotyczące specyfikacji systemu, jego 

opisu i zasad wdrożenia. W przypadku ujawnienia informacji poufnej przez Stronę, druga Strona 

może żądać odszkodowania i pokrycia wszelkich strat łącznie z korzyściami, których nie uzyskała 

w związku z ujawnieniem informacji poufnych, w pełnej wysokości poniesionej szkody. W zakresie 

zobowiązania do zachowania poufności, niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, 

a obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę także po ustaniu 

innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 3  

Cena i warunki płatności  

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę:  

cena bez podatku VAT: …………………………….. zł  

(słownie…………………………………………………….………………… zł …./100 groszy)  

podatek VAT: ………………… zł  

cena wraz z podatkiem VAT: ……………….. zł (słownie……………………………………………… zł …./100 

groszy)  

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionego rachunku /  

faktury VAT.  

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przelane na jego konto w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4.  Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 4  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o  którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę.  

2. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w  wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.  
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy powyżej 7 dni uważa się za odstąpienie od umowy. 
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§ 5  

Warunki rozwiązania umowy  

1. Zamawiający jak i Wykonawca mogą z ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę za 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę korygującą, w wysokości 

proporcjonalnej do ilości miesięcy obowiązywania umowy w danym okresie rozliczeniowym 

oraz zwróci w terminie 30 dni od dnia wystawienia tej faktury część zapłaconego przez 

Zamawiającego wynagrodzenia. 

§ 6  

Warunki odstąpienia od umowy  

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odstąpienie od umowy winno, pod rygorem nieważności, nastąpić na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

§ 7  

Rozstrzyganie sporów  

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 8  

Postanowienia końcowe  

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do 

niniejszej umowy pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w 

sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 


