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UMOWA NR …………………, zwana dalej Umową 
 

Umowa zawarta w Warszawie, w dniu ……………… roku, pomiędzy: 

 

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, 
kod 01-934 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod nr KRS 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 016321074 oraz NIP 522-25-
48-391, 

zwanym dalej 
Zamawiającym 

 

reprezentowanym przez …………………………………,  

 

a 

 

………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

reprezentowanym przez  

 

………………………………………. 

 

Zamawiający i Wykonawca nazywani są łącznie Stronami. 

Część A 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego 
nr ZZP/…………./……………./2018 na ”Zakup 2 fabrycznie nowych jednakowych samolotów dla 
specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego” dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz na podstawie oferty z dnia ………………………….. roku.  
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§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1) Przedmiotem głównym Umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży i przekazania 
oraz zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty ceny i odebrania dwóch (2) fabrycznie 
nowych jednakowych samolotów typu ……………………., wyposażonych i skompletowanych 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

a) Szczegółowy opis typu i konfiguracji samolotów wraz z systemami 
i wyposażeniem kabiny medycznej, w szczególności: wyposażenia awionicznego, 
napędów, podwozia, układów sterowania, instalacji hydraulicznej, elektrycznej, 
oświetlenia, systemów utrzymania warunków środowiskowych wewnątrz 
samolotu, systemów łączności, instalacji sanitarnych, konfiguracji i wyposażenia 
wnętrza samolotu, części bagażowej, drzwi, instalacji i wyposażenia awaryjnego, 
konfiguracji i wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych samolotu, stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy.  

b) Ogólny opis parametrów osiągowych i ograniczeń samolotu, jako wyciąg z Flight 
Manual (FLM) w postaci rozdziału 2 i 5 FLM oraz rozdziału z AFM/POH z danymi 
dotyczącymi planowania lotu: wznoszenia, przelotu, zniżania, oczekiwania, 
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

c) Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i wyposażenie samolotów 
oraz pozostałe warunki będące przedmiotem Umowy wynikają z oferty 
Wykonawcy z dnia …………… roku, złożonej w trybie przetargu nieograniczonego 
nr ………. i są z nią zgodne. 

d) Za fabrycznie nowy samolot uznaje się samolot, który został wyprodukowany w 
okresie obowiązywania Umowy i nieeksploatowany. 

2) Wykonawca oświadcza, że samoloty będące przedmiotem Umowy, będą dostarczone 
w konfiguracji objętej wszelkimi niezbędnymi certyfikatami zdatności pierwotnej, 
wymaganymi przez EASA dla statków powietrznych zarejestrowanych w obszarze Unii 
Europejskiej i wykonujących specyficzne typy operacji lotniczych, wymagających 
specjalistycznego, certyfikowanego oprzyrządowania lotniczego. Wszystkie znaczące 
modyfikacje tj. dodanie, zamiana lub modyfikacja systemów lub wyposażenia, wykonane 
w statku powietrznym na linii produkcyjnej lub od momentu zakończenia oryginalnej 
produkcji, w tym Uzupełniające Certyfikaty Typu (STC) są wsparte dokumentacją 
opisującą modyfikację, status zatwierdzenia i zawierają suplement do Instrukcji 
Użytkowania w Locie. Wszystkie modyfikacje są zatwierdzone przez EASA. Przy każdej 
deklarowanej modyfikacji podano numer EASA STC lub innego zatwierdzenia. 
Modyfikacje, które nie posiadają odpowiedniego zatwierdzenia, muszą być zatwierdzone 
przez EASA przed rozpoczęciem odbioru technicznego pierwszego samolotu. 
Wymienione poniżej dokumenty stają się integralną częścią Umowy: 
a) Kopia Certyfikatu Typu (Type Certificate, TC), wraz z Arkuszem Danych do Certyfikatu 

Typu (Type Certificate Data Sheet, TCDS), dla samolotu stanowi Załącznik nr 4 
do Umowy. 

b) Kopia Arkusza Danych Hałasowych do Certyfikatu Typu (Type Certificate Data Sheet, 
Noise, TCDSN) samolotu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

c) Kopia Certyfikatu typu silnika wraz z Arkuszem Danych do Certyfikatu Typu stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy. 
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d) Kopia autoryzacji ETSO dla pomocniczego źródła napędu, wydana przez EASA, 
stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

Wszystkie uzupełniające certyfikaty typu oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość 
zdatności pierwotnej samolotów, o których mowa wyżej, będą dostarczone 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru technicznego pierwszego 
samolotu. 

3) Wykonawca do dnia rozpoczęcia odbioru technicznego każdego samolotu dostarczy 
dokumenty umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie Świadectwa Zdatności do Lotu 
oraz zarejestrowanie samolotu w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi 
w Polsce regulacjami. Wykaz dokumentów określony został w Załączniku nr 8 do Umowy. 

4) Wykonawca przedstawi projekt schematu malowania samolotów w terminie 
do trzydziestu (30) dni od daty zawarcia Umowy. Schemat malowania samolotów 
zostanie zaopiniowany przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) 
dni od jego otrzymania. W przypadku braku uwag, schemat malowania zostanie 
zaakceptowany i stanie się Załącznikiem nr 9 do Umowy. W przypadku uwag 
Zamawiający wskaże sposób i termin ich uwzględnienia.  

5) Przedmiotem ubocznym Umowy, opisanym w części C, jest zobowiązanie Wykonawcy 
do dostarczenia oraz zobowiązanie Zamawiającego do odebrania: 
a) przenośnego wyposażenia medycznego, wyspecyfikowanego co do typu i liczby 

dostarczanych urządzeń w Załączniku nr 12 do Umowy; 
b) wraz z pierwszym samolotem dokumentacji niezbędnej do utrzymania ciągłej 

zdatności do lotu wraz z wykonywaniem obsługi technicznej (Dokumentacja 
Zapewnienia Ciągłej Zdatności do Lotu), do najwyższego poziomu obsługi 
przewidzianego przez producentów samolotu, silników i innych komponentów, 
z wyłączeniem remontów - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Umowy. Wraz z 
dokumentacją musi być dostarczona subskrypcja aktualizacji, obowiązująca i aktywna 
od daty przekazania pierwszego samolotu co najmniej do końca następnego roku 
kalendarzowego. Dokumentacja Zapewnienia Ciągłej Zdatności do Lotu dostarczona 
z samolotem będzie w wersji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5 
lit. d) i § 12 ust. 2. Forma zapisu dokumentacji dostarczonej w wersji elektronicznej 
musi umożliwiać jej zapisywanie na nośnikach pamięci masowej.  

c) na sześć (6) miesięcy przed przekazaniem pierwszego samolotu, dokumentacji 
technicznej, w wersji elektronicznej, niezbędnej do zatwierdzenia programu obsługi 
technicznej samolotów w polskim nadzorze lotniczym - zgodnie z Załącznikiem nr 10 
do Umowy; 

d) wraz z każdym samolotem dokumentacji użytkowania w locie, w szczególności 
Airplane Flight Manual (AFM), Flight Manual Supplements (FMS) i Pilot’s Operation 
Handbook (POH) oraz Quick Reference Handbook (QRH) lub dokumentu 
równoważnego, których aktualizacje do końca użytkowania samolotów 
przez Zamawiającego są uwzględnione w cenie samolotu. Dokumentacja opisana 
w zdaniu powyżej będzie przedstawiona w gotowości do przekazania od daty 
rozpoczęcia odbioru technicznego każdego samolotu, w języku angielskim, w wersji 
elektronicznej i papierowej; 

e) na sześć (6) miesięcy przed terminem przekazania pierwszego samolotu, 
dokumentacji zawierającej dane dotyczące zgodności operacyjnej (Operational 
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Suitability Data, OSD), w wersji elektronicznej, w zakresie: 
i. minimalnego programu szkolenia kwalifikującego do uzyskania uprawnień pilota 

dotyczącego konkretnego typu samolotu, w tym określenie odnośnego typu; 
ii. określenia na użytek personelu pokładowego typu lub wariantu samolotu 

oraz danych specyficznych dla tego typu; 
iii. minimalnego programu szkolenia kwalifikującego do uzyskania uprawnień 

personelu poświadczającego obsługę techniczną dotyczącego konkretnego 
typu samolotu, w tym określenie tego typu. 

f) na dwa (2) miesiące przed datą rozpoczęcia odbioru technicznego każdego samolotu 
uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację umożliwiającą Zamawiającemu uzyskanie 
wszystkich Pozwoleń Radiowych dla danego samolotu. Wykaz dokumentacji zostanie 
uzgodniony przez Strony najpóźniej na trzy (3) miesiące przed przekazaniem 
pierwszego samolotu. 

g) wraz z każdym samolotem dokumentacji zawierającej wykaz wszystkich części 
i urządzeń posiadających numer seryjny, zainstalowanych w samolocie, z podaniem 
odpowiednio: numerów katalogowych, numerów seryjnych i ograniczeń w 
eksploatacji, jeśli dotyczą, w formie edytowalnego pliku elektronicznego. 

6) Przedmiotem Umowy jest również zobowiązanie Wykonawcy do: 
a) wykonania szkolenia pilotów i mechaników oraz innych osób wskazanych 

przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Umowy; 
b) wykonania szkolenia personelu medycznego, zgodnie z zapisami Umowy; 
c) dostarczenia narzędzi i pomocy obsługowych oraz wyposażenia do obsługi 

naziemnej wraz z wyposażeniem dodatkowym, określonych w Załączniku nr 11 do 
Umowy, zgodnie z zapisami Umowy; 

d) wsparcia obsługi technicznej, zgodnie z zapisami Umowy; 
e) objęcia przedmiotu Umowy serwisem gwarancyjnym na warunkach określonych 

w Umowie; 
f) przeprowadzenia prób interferencji elektromagnetycznej pomiędzy wyposażeniem 

medycznym przeznaczonym do używania w  kabinie medycznej a pokładowymi 
systemami samolotu; 

g) dostarczenie listy rekomendowanych części zamiennych, dla dwóch samolotów, 
najpóźniej na trzy (3) miesiące przed przekazaniem pierwszego samolotu; 

h) dostarczenia elektronicznego programu wspomagającego obsługę techniczną lub 
dostępu online do takiego programu na warunkach określonych w Umowie. 

7) W ramach skorzystania z prawa opcji w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)*  : 
a) Zamawiający zakupi z dniem podpisania umowy dodatkową funkcjonalność awioniki 

do wykonywania procedur RNP z „Radius to Fix” (RF), zatwierdzonych w Instrukcji 
Użytkowania w Locie, zwanej dalej funkcjonalnością awioniki, za cenę … 

b) Wykonawca dostarczy funkcjonalność awioniki oraz zainstaluje ją w samolotach 
stanowiących przedmiot umowy, do dnia … 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za funkcjonalność awioniki po jej zainstalowaniu 
kwotę … w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

d) W przypadku niezachowania terminu określonego w pkt. 7 lit. b Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień 
opóźnienia. 
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)* - jeśli opcja nie jest realizowana, cały ust. 7 należy wykreślić 

§2 

CENY I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot Umowy określony w § 1 
ust. od 1 do 6 całkowitą cenę w kwocie: 

………………………... zł (słownie: ………………………………………………………………………… 
złotych) zwaną w treści Umowy „Ceną", zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Cena zawiera wszystkie podatki i opłaty, których zapłata leży po stronie Wykonawcy. 
3. Dla ułatwienia rozliczeń finansowych Strony ustalają, że cena za każdy samolot stanowi 

połowę Ceny. 
4. Ekwiwalentem wszystkich zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie jest Cena 

ustalona w ust. 1. 
5. Warunki płatności ustala się następująco: 

a) Zaliczka w wysokości 29,375% Ceny, ale nie więcej niż 31 090 200,00 zł 
(słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), 
będzie płatna po podpisaniu niniejszej Umowy i po potwierdzeniu otwarcia 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie później niż do trzydziestu (30) dni 
od podpisania Umowy. Wykonawca w terminie do trzech (3) dni po podpisaniu 
Umowy wystawi fakturę na kwotę ......zł (słownie .... złotych), o treści: „Zaliczka 
za zakup dwóch (2) samolotów typu: ................ - dla Samolotowego Zespołu 
Transportowego LPR” i przekaże ją Zamawiającemu. 
Wykonawca otworzy na rzecz Zamawiającego abstrakcyjną, bezwarunkową 
i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, 
wystawioną na wniosek i koszt Wykonawcy w wysokości ………….., w celu 
zabezpieczenia bezwarunkowego zwrotu dokonanej płatności na wypadek 
nie przekazania przez Wykonawcę samolotów zgodnie z zasadami i warunkami 
określonymi w Umowie, w szczególności w przypadku nie zachowania 
przez Wykonawcę terminów przekazania każdego z samolotów. Jedyną podstawą 
płatności gwarancji będzie pisemne żądanie wypłaty wystawione przez 
Zamawiającego, nie wymagające wykazania lub uprawdopodobnienia 
jakichkolwiek innych okoliczności. Warunki gwarancji nie wymagają 
potwierdzenia wiarygodności podpisów pod wnioskiem o wypłatę przez bank 
prowadzący obsługę rachunkową Wykonawcy. Ważność gwarancji nie może być 
krótsza niż sześćdziesiąt (60) dni, liczonych od daty przekazania drugiego 
samolotu, określonej w § 3 ust.1, z uwzględnieniem zapisów w § 7 ust. 10. 
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zostanie przekazana Zamawiającemu 
nie później niż w terminie do pięciu (5) dni od dnia podpisania Umowy. Jeżeli na 
czternaście (14) dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji nie 
nastąpiła dostawa samolotów, a Zamawiający wciąż oczekuje na wykonanie 
dostawy, to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji o 
przedłużonym o trzy (3) miesiące okresie gwarancji. W przypadku 
niedostarczenia gwarancji o przedłużonym o trzy (3) miesiące okresie gwarancji 
Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty gwarancji i zatrzymania jej kwoty 
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na poczet zabezpieczenia udzielonej zaliczki. 
b) Zapłata raty w wysokości nie większej niż 30,853% Ceny, ale nie więcej 

niż 41 724 800,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia 
cztery tysiące osiemset złotych) nastąpi w terminie do jednego roku 
od podpisania Umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego w drodze inspekcji 
stopnia zaawansowania prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonej 
sporządzoną przez Zamawiającego notatką służbową, przekazaną Wykonawcy 
oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę otwarcia gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej i wystawieniu prawidłowo faktury z (14) czternastodniowym 
terminem płatności, na kwotę ………… zł (słownie                         złotych), 
o treści w języku polskim: „Rata za zakup 2 samolotów typu: ................- 
dla Samolotowego Zespołu Transportowego LPR”. Na pięć (5) dni roboczych 
przed terminem płatności raty Zamawiający otrzyma abstrakcyjną, bezwarunkową 
i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, 
wystawioną na wniosek i koszt Wykonawcy w wysokości ………….., w celu 
zabezpieczenia bezwarunkowego zwrotu dokonanej płatności na wypadek 
nie przekazania przez Wykonawcę samolotów zgodnie z zasadami i warunkami 
określonymi w Umowie, w szczególności w przypadku nie zachowania przez 
Wykonawcę terminów przekazania każdego z samolotów. Jedyną podstawą 
płatności gwarancji będzie pisemne żądanie wypłaty wystawione przez 
Zamawiającego, nie wymagające wykazania lub uprawdopodobnienia 
jakichkolwiek innych okoliczności. Warunki gwarancji nie wymagają potwierdzenia 
wiarygodności podpisów pod wnioskiem o wypłatę przez bank prowadzący 
obsługę rachunkową Wykonawcy. Ważność gwarancji nie może być krótsza 
niż sześćdziesiąt (60) dni, liczonych od daty planowanego przekazania drugiego 
samolotu, określonej w § 3 ust.1, z uwzględnieniem zapisów w § 7, ust. 10. Jeżeli 
na czternaście (14) dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji nie 
nastąpiła dostawa samolotów, a Zamawiający wciąż oczekuje na wykonanie 
dostawy, to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji o 
przedłużonym o trzy (3) miesiące okresie gwarancji. W przypadku niedostarczenia 
gwarancji o przedłużonym o trzy (3) miesiące okresie gwarancji Zamawiający 
będzie uprawniony do wypłaty gwarancji i zatrzymania jej kwoty na poczet 
zabezpieczenia udzielonej zaliczki. 

c) Zapłata pozostałej części Ceny, w wysokości .......... (słownie: ......) za każdy 
z samolotów, zostanie dokonana każdorazowo w terminie do czternastu (14) dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – 
po przekazaniu Zamawiającemu Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu, 
którego wzór określa Załącznik nr 13 do Umowy. Gwarancje określone w lit. a) 
i b) będą zwalniane po otrzymaniu przez instytucję wystawiającą gwarancję 
poświadczonych za zgodność kopii Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu, 
w wysokości pięćdziesięciu procent (50%) gwarancji w stosunku do każdego 
przekazanego samolotu. 

6. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur 
określonych w ust. 5 lit. c) po realizacji wszelkich zobowiązań Wykonawcy, określonych 
w § 1, z wyłączeniem zobowiązań określonych w §14 ust. 5 lit. b) oraz §17 ust.1. 
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7. Płatności, o których mowa w ust. 5 lit. b) i c), będą realizowane na podstawie 
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur w terminie czternastu (14) 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na rachunek wskazany każdorazowo 
przez Wykonawcę w fakturze. 

9. W przypadku opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki naliczane 
za każdy dzień opóźnienia, w wysokości jednomiesięcznej stopy procentowej WIBOR 
w stosunku rocznym, obowiązującej w ostatnim dniu przypadającym na termin płatności 
od niezapłaconej kwoty. 

10. Każda ze stron Umowy pokrywa koszty opłat bankowych w swoim banku. 
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dwa (2) samoloty: 
a) pierwszy samolot w terminie do dnia 15 maja 2020 roku, 
b) drugi samolot w terminie do dnia 15 maja 2020 roku.  

2. Potwierdzeniem przekazania samolotów jest odebranie od Wykonawcy przez 
Zamawiającego Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu każdego z samolotów. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) 
za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu samolotu. 

Część B 
PRZEDMIOT GŁÓWNY UMOWY 

§4 

SAMOLOT  

Wykonawca oświadcza, że samoloty są produktem firmy ……………………... Wykonawca 
oświadcza, że zatwierdzony projekt wyposażenia kabiny medycznej jest produktem firmy ......., 
a wykonana instalacja wyposażenia kabiny medycznej jest produktem firmy ......  

§5 

KABINA MEDYCZNA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultacji projektu kabiny medycznej samolotu 
przed rozpoczęciem procesu certyfikacyjnego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Zamawiającego co najmniej 
dwie (2) konsultacje, we wspólnie ustalonym miejscu, w celu szczegółowych omówień 
projektu kabiny medycznej w trakcie przygotowywania tego projektu. Koszty dojazdu 
i pobytu grupy konsultacyjnej Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

3. Termin pierwszej konsultacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ustalony przez Strony 
w terminie do czternastu (14) dni od daty zawarcia Umowy. Podczas 
pierwszej konsultacji ustalony zostanie przez Strony termin kolejnej konsultacji. 
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Zamawiający ma prawo zrezygnować z przeprowadzania konsultacji bez podania 
przyczyn. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób biorących udział w konsultacjach, 
o których mowa w ust. 2, posiadających odpowiednią wiedzę, dyspozycyjnych wobec 
Zamawiającego i zaakceptowanych przez Zamawiającego, przygotowanych 
do przedstawiania w szczególności stanu zaawansowania procesu projektowania kabiny 
medycznej oraz jej wykonania, jak również przyjmowania ewentualnych uwag 
przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych konsultacji, 
zawierającego w szczególności wszystkie uwagi grupy konsultacyjnej Zamawiającego, 
który zostanie podpisany przez osoby wskazane przez Strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie kabiny medycznej uwagi 
Zamawiającego zawarte w protokole, o którym mowa w ust. 5. Ostateczny projekt kabiny 
medycznej wymaga akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Strony dołożą wszelkich starań celem opracowania ostatecznego projektu kabiny 
medycznej, który będzie możliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na koszt i ryzyko Zamawiającego, w terminie 
i miejscu uzgodnionym przez Strony przenośne wyposażenie medyczne, nie będące 
przedmiotem dostawy od Wykonawcy, celem wykonania certyfikowanego mocowania w 
kabinie medycznej. 

8. Najpóźniej do dwunastu (12) miesięcy liczonych od daty podpisania Umowy Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt kabiny medycznej wraz z 
dokumentami, o których mowa w Załączniku nr 12 do Umowy, oraz z uwzględnionymi 
uwagami, o których mowa w ust. 5 i 6. 

9. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu projektu kabiny medycznej, 
o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 500 zł (słownie 
pięćset złotych). 

§6 

NADZÓR NAD PRODUKCJĄ  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny zaawansowania realizacji procesu 
produkcyjnego poszczególnych samolotów oraz zgłaszania zastrzeżeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie inspekcji na miejscu w zakresie 
procesu produkcyjnego każdego z samolotów. Koszty przejazdu i zakwaterowania osób 
go reprezentujących pokrywa Zamawiający. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby dyspozycyjnej wobec przedstawicieli 
Zamawiającego przygotowanej merytorycznie do przedstawiania, w szczególności, stanu 
zaawansowania procesów produkcji samolotów oraz przyjmowania uwag przedstawicieli 
Zamawiającego. 

§7 

ODBIÓR TECHNICZNY 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu samoloty do odbioru technicznego najpóźniej 
do dnia 11 maja 2020 roku. Wykonawca może przyspieszyć termin przedstawienia 
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samolotów do odbioru pod warunkiem realizacji do tego terminu pozostałych zobowiązań 
określonych w § 1. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w sposób określony w § 24 ust. 10 Umowy, 
z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o dacie przedstawienia do odbioru 
technicznego poszczególnych samolotów. 

3. Zamawiający rozpocznie odbiór techniczny samolotu w miejscu przekazania samolotu, 
w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w dniu wskazanym 
w powiadomieniu o przedstawieniu do odbioru technicznego. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdy samolot od pierwszego dnia odbioru 
technicznego wraz z zestawem dokumentacji, określonej w § 1 ust.2, ust. 3, ust. 5 lit. b), 
d) i g). 

5. Procedura odbioru technicznego samolotów obejmie m. in. odbiór zabudowanej 
w samolocie kabiny medycznej. Przez odbiór kabiny medycznej Strony rozumieją 
przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich instalacji, zabudowy, urządzeń, 
zamocowanego wyposażenia medycznego i innych elementów pozwalających 
na wykonanie misji EMS bez żadnych ograniczeń. Upoważnieni i wykwalifikowani 
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego dokonają odbioru technicznego i lotu 
odbiorczego. Z odbioru technicznego samolotu zostanie sporządzony Protokół Odbioru 
Technicznego Samolotu, według wzoru, który stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. 

6. Protokół Odbioru Technicznego Samolotu zostanie podpisany przez Zamawiającego 
pod warunkiem, że samolot może być uznany za zdatny do lotu z możliwością wykonania 
każdego z podejść instrumentalnych, wymienionych w ofercie, w zatwierdzonych 
w Instrukcji Użytkowania w Locie warunkach oblodzenia, z dwoma pilotami i dwoma 
członkami załogi medycznej oraz z pacjentem, w celu wykonania dowolnej misji 
EMS/MedEvac (ang. Emergency Medical Service/Medical Evacuation) przewidzianej 
dla zakupionych samolotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku odmowy odbioru samolotu przez Zamawiającego z powodu usterek, 
braków, nieprawidłowości oraz niezgodności, które nie zostaną usunięte w toku procesu 
odbioru technicznego, Zamawiający niezwłocznie dostarczy Wykonawcy notę zawierającą 
powód odmowy. Po usunięciu wszystkich usterek przez Wykonawcę, Zamawiający 
nie może bez uzasadnienia odmówić odbioru samolotu. W przypadku niemożności 
usunięcia usterek, braków, nieprawidłowości oraz niezgodności w terminie trzech (3) dni 
od otrzymania noty, Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
dwudziestu jeden (21) dni usunie niezgodności i  powiadomi Zamawiającego, 
z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem, o nowym dniu gotowości samolotu do odbioru, 
w którym Zamawiający przystąpi ponownie do odbioru technicznego samolotu. 

8. Odbiór techniczny samolotu nie będzie trwał dłużej niż pięć (5) dni. 
9. Zamawiający potwierdzi zdatność i zgodność z Umową każdego z samolotów Protokołem 

Odbioru Technicznego Samolotu. Protokół Odbioru Technicznego Samolotu, obejmujący 
ostateczny odbiór techniczny, dotyczy łącznie odbioru technicznego samolotu 
i zabudowanej w nim kabiny medycznej wraz z zamontowanymi instalacjami 
oraz wyposażeniem medycznym (stałym i wnoszonym). W przypadku podpisania 
Protokołu Odbioru Technicznego Samolotu z uwagami Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia 
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w zachowaniu terminu usunięcia każdej z usterek i wad, określonych w uwagach 
do Protokołu Odbioru Technicznego Samolotu. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej względem Zamawiającego 
za opóźnienie odbioru technicznego samolotu powstałe wskutek siły wyższej zgodnie 
z § 18. W takim przypadku termin odbioru technicznego samolotu określony w niniejszym 
paragrafie zostanie wydłużony o okres równy okresowi takiego opóźnienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia o ten okres ważności gwarancji, o których mowa 
w § 2, ust. 5 lit. a) i b). O każdym opóźnieniu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
na piśmie z podaniem przyczyny opóźnienia potwierdzonej odpowiednimi dokumentami 
oraz ze wskazaniem liczby dni opóźnienia. 

11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru technicznego samolotu 
przez Zamawiającego w ciągu siedmiu (7) dni od daty rozpoczęcia odbioru, o której 
Wykonawca poinformował Zamawiającego zgodnie z § 24 ust. 10, Zamawiający zapłaci 
karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) za każdy dzień 
opóźnienia. 

12. Koszty dojazdu i pobytu upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz osób 
wskazanych przez Zamawiającego, celem dokonania odbioru technicznego, ponosi 
Zamawiający. 

13. W przypadku opisanym w ust. 7 koszty określone w ust. 12 poniesie Wykonawca. 

§8 

TYTUŁ WŁASNOŚCI 

1. Bezsporny i wolny od roszczeń tytuł własności dotyczący samolotu zostanie przeniesiony 
na Zamawiającego Tytułem Przeniesienia Własności Samolotu. 

2. Tytuł Przeniesienia Własności Samolotu zostanie przekazany Zamawiającemu 
jednoczasowo z przekazaniem Wykonawcy Protokołu Odbioru Technicznego Samolotu. 

§9  

PRZEKAZANIE SAMOLOTU 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu samolot z chwilą przekazania przez Wykonawcę 
Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu. 

2. Miejscem przekazania samolotów będzie ………………. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać samolot, który będzie miał wylatane nie więcej 

niż piętnaście (15) godzin lotu ponad nalot zużyty łącznie na loty próbne. Za każdą 
rozpoczętą godzinę lotu ponad wymaganą liczbę godzin Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę w wysokości 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

§10 

REJESTRACJA SAMOLOTÓW 

1. Zamawiający jest zobowiązany wystąpić do polskiego Rejestru Cywilnych Statków 
Powietrznych o zarezerwowanie znaków rozpoznawczych samolotu w terminie …………. 
miesięcy przed terminem przekazania każdego samolotu i poinformować Wykonawcę 
o przyznanych znakach niezwłocznie po ich uzyskaniu. 
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2. Najpóźniej na ……………….. dni przed terminem wystąpienia Zamawiającego do polskiego 
Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu pełnego, aktualnego na ten termin, świadectwa typu samolotu 
wydanego razem z arkuszem danych. 

§11 

GWARANCJA 

1. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpocznie się z dniem podpisania przez Strony 
Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu. 

2. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy. 
3. Wykonawca na dostarczone samoloty udziela gwarancji zgodnie z warunkami 

określonymi poniżej. Wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek w ramach 
gwarancji, w tym koszty transportu części, ponosi Wykonawca, za wyjątkiem kosztów 
pracy personelu Zamawiającego oraz lotów próbnych. 

4. Wykonawca gwarantuje, że każdy dostarczony samolot i wyposażenie jest fabrycznie 
nowe i posiada wymagane świadectwa, opinie, certyfikaty i zezwolenia właściwe na dzień 
rozpoczęcia odbioru technicznego samolotu. 

5. Wykonawca na strukturę płatowca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy lub …… 
godzin lotu samolotu, w zależności co nastąpi wcześniej.  

6. Wykonawca na pozostałe wyposażenie płatowca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy 
lub …… godzin lotu samolotu, w zależności co nastąpi wcześniej. 

7. Wykonawca na awionikę udziela gwarancji na okres ……. miesięcy lub …… godzin lotu 
samolotu, w zależności co nastąpi wcześniej. 

8. Wykonawca na silniki udziela gwarancji na okres ……. miesięcy lub … godzin lotu, a na 
Dodatkowe Źródło Zasilania (APU) udziela gwarancji na okres ……. miesięcy lub … godzin 
pracy, w zależności co nastąpi wcześniej. 

9. Wykonawca udziela gwarancji na kabinę medyczną zabudowaną w samolocie, na okres 
trzydziestu sześciu (36) miesięcy licząc od daty przekazania samolotu. 

10. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy samolotu oraz wszystkich 
jego części bez względu na ich producenta, z wyjątkiem: elementów w zakresie 
ich naturalnego zużycia, elementów uszkodzonych od FOD, uszkodzeń lub usterek 
powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wystawienia na 
niewłaściwe warunki otoczenia lub poddane niewłaściwej obsłudze, uszkodzeń w wyniku 
zdarzeń losowych i wypadków, nie powstałych z winy Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia warunków gwarancji producentów 
oraz pisemnych oświadczeń autoryzowanych serwisów gwarancyjnych, potwierdzających 
objęcie usługą gwarancyjną dostarczonego przenośnego wyposażenia medycznego 
opisanego w Załączniku nr 12 do Umowy,. Okres gwarancji na inkubator nie może 
być krótszy niż dwanaście (12) miesięcy, a na pozostałe przenośne wyposażenie 
medyczne – nie krótszy niż dwadzieścia cztery (24) miesiące. 

12. W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia usterek powodujących AOG, 
postępowanie Stron będzie następujące: 

a) Zamawiający poprzez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego powiadomi 
pisemnie podmiot wskazany przez Wykonawcę o wystąpieniu usterki, w formie 
zgłoszenia gwarancyjnego, drogą elektroniczną. Wszelka korespondencja będzie 
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prowadzona w języku angielskim. Formularz zgłoszenia gwarancyjnego będzie 
uzgodniony przez Strony, wzorując się na formularzu dostarczonym 
przez Wykonawcę. Powiadomienie powinno zawierać: określenie czasu 
wystąpienia usterki, okoliczności wystąpienia usterki, zwięzły opis usterki oraz 
zestaw danych obsługowych niezbędnych przy zgłoszeniu. 

b) Przyczyny zgłoszeń gwarancyjnych elementów, o których mowa w ust. 5, 6, 7, 8, 
9 i 10, nie obejmują zużycia części w normalnym toku ich eksploatacji. 
Wyłączenie gwarancji następuje również w przypadku napraw i obsług 
wykonywanych przez stacje obsługi technicznej nieposiadające stosownego 
zakresu zatwierdzenia Nadzoru Lotniczego lub w przypadku niesprawności 
spowodowanej zaniedbaniem lub winą umyślną Zamawiającego. 

c) W przypadku odrzucenia żądania gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić przyczynę wyłączenia gwarancji i uzasadnić przyczynę wyłączenia 
na piśmie w terminie do siedmiu (7) dni od odrzucenia żądania gwarancyjnego. 

d) Wykonawca zapewni możliwość odbioru od Zamawiającego powiadomienia 
o wystąpieniu niesprawności/usterki przez dwadzieścia cztery (24) godziny 
na dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Umownie przewidzianym adresatem 
powiadomień gwarancyjnych, za pomocą podanych poniżej kanałów komunikacji, 
dostępnych odpowiednio, jest: 

podmiot do kontaktu:  

adres KANAŁU elektronicznego, dostępnego przez dwadzieścia cztery (24) godz. 
na dobę:  

e) Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższych danych oraz zobowiązuje 
się niezwłocznie powiadamiać o niej Zamawiającego w trakcie okresu 
gwarancyjnego w sposób określony w § 24, ust. 10. Zmiana powyższych danych 
skutkuje z chwilą potwierdzenia ich otrzymania przez Zamawiającego 
i nie wymaga aneksu do Umowy. 

f) Za moment powiadomienia o usterce wskazanego przez Wykonawcę podmiotu 
uważa się czas wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

g) Podmiot wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie czterech (4) godzin liczonych od otrzymania 
powiadomienia potwierdzić jego otrzymanie, w tej samej formie i w ten sam 
sposób, w jakiej powiadomienie otrzymał. 

h) Podmiot wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym 
niż dwanaście (12) godzin liczonych od otrzymania powiadomienia o usterce 
powiadomi Zamawiającego o przewidywanym sposobie działania. 

i) Podmiot wskazany przez Wykonawcę zobowiązuje się do usunięcia usterki 
poprzez jej naprawę lub wymianę wadliwej części w terminie siedemdziesięciu 
dwóch (72) godzin liczonych od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia 
o usterce, z zastrzeżeniem zapisów ust. 12 lit. j), k) oraz l). 

j) W przypadku usterek, które mogą być usunięte przez organizację obsługową 
Zamawiającego poprzez wymianę części, Wykonawca lub wskazany przez 
Wykonawcę podmiot wyśle na swój koszt i ryzyko część zamienną w ciągu 
48 godzin liczonych od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o usterce. 
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k) W przypadku usterek, które mogą być usunięte przez organizację obsługową 
Zamawiającego poprzez wykonanie czynności wskazanych przez Wykonawcę 
lub wskazany przez Wykonawcę podmiot, Wykonawca lub wskazany 
przez Wykonawcę podmiot prześle informacje niezbędne do usunięcia usterki 
w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin liczonych od otrzymania 
od Zamawiającego powiadomienia o usterce. 

l) W przypadku usterek wymagających wymiany głównych podzespołów samolotu 
lub napraw strukturalnych, okres dopuszczalnego czasu usuwania usterki może 
ulec wydłużeniu o maksymalnie siedem (7) dni. Za główne podzespoły uznaje 
się: silnik, APU lub urządzenie równoważne, kompletną goleń podwozia, skrzydło, 
statecznik. 

m) W przypadku przekroczenia terminów określonych w niniejszym paragrafie, 
za każde kolejne rozpoczęte dwadzieścia cztery (24) godziny przekroczenia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych). 

n) Po przekroczeniu okresu siedmiu (7) dni naliczania kar umownych w  wysokości 
określonej w lit. m), Wykonawca przy dalszym braku usunięcia usterki zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) za każde kolejne rozpoczęte dwadzieścia cztery (24) godziny 
przekroczenia. 

o) Do biegu terminów określonych powyżej wlicza się dni wolne od pracy. 
p) Koszty za dostarczone części/ podzespoły i ich transport, powstałe po stronie 

Wykonawcy, w związku z uzasadnionym odrzuceniem gwarancji, zostaną 
rozliczone przez Zamawiającego w drodze odrębnego postępowania. 

q) Części zamienne, dostarczane do samolotów w ramach działań gwarancyjnych, 
muszą być o stanie zużycia (liczonym odpowiednio w liczbie godzin lotu, cykli 
lub kalendarza) nie większym niż część podlegająca wymianie lub fabrycznie 
nowe. 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się, że sytuacja AOG (ang. Aircraft On Ground) występuje, 
gdy samolot nie może być uznany za zdatny do wykonania dowolnej misji EMS/MedEvac 
(ang. Emergency Medical Service/Medical Evacuation), według przepisów wykonywania 
lotów według wskazań przyrządów (IFR), w znanych warunkach oblodzenia, z dwoma 
pilotami i dwoma członkami załogi medycznej oraz pacjentem na noszach 
lub w inkubatorze, po wykorzystaniu wszystkich możliwości odłożenia usunięcia usterek, 
jakie na podstawie MMEL (ang. Master Minimum Equipment List) uznanego przez władze 
lotnicze UE Zamawiający ma prawo wykorzystać w swoim MEL (ang. Minimum Equipment 
List). 

13. O przewidywanym terminie zakończenia usuwania usterek, w szczególności o terminie 
przesłania części podlegających naprawie lub wymianie, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego niezwłocznie, a w przypadku usterek, o których mowa w ust. 12 lit. l) – 
z trzydniowym (3) wyprzedzeniem. 

14. Dla celów i w zakresie gwarancji Strony przyjmują, że: 
a) samolot będzie znajdował się w bazie Zamawiającego – Lotnisko im. F. Chopina 

w Warszawie (EPWA), 
b) w sytuacji wystąpienia usterek poza bazą Zamawiającego oraz możliwości lotu, 
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samolot wróci do bazy Zamawiającego, 
c) w sytuacji wystąpienia usterek poza bazą Zamawiającego oraz braku możliwości 

lotu, czas na usunięcie usterki zostanie wydłużony o dwadzieścia cztery (24) 
godziny. 

15. W przypadku powiadamiania o usterkach i niesprawnościach niespełniających warunków 
do zakwalifikowania jako AOG, powiadomienie o usterkach oraz potwierdzenie przyjęcia 
powiadomienia będzie podlegało takim samym zasadom jak dla AOG. Sposób usunięcia 
tych usterek będzie następujący: 

a) Usterki, dla których zostało zastosowane odroczenie ich usunięcia 
z wykorzystaniem MEL zostaną usunięte do końca obowiązywania terminu 
odroczenia z MEL. Kary umowne za niezachowanie powyższego terminu będą 
takie same, jak określone w ust. 12, lit. m) i n). 

b) Pozostałe usterki będą usunięte w terminie trzydziestu (30) dni. Za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu usterki Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

16. O sposobie usunięcia zgłoszonej usterki nie powodującej AOG, Wykonawca lub podmiot 
wskazany przez Wykonawcę powiadomi Zamawiającego niezwłocznie, ale w czasie 
nie dłuższym niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny.  

17. Okresy usuwania usterek gwarancyjnych o statusie AOG, których jednorazowy okres 
usuwania będzie przekraczał pięć (5) dni (od momentu powiadomienia do momentu 
odtworzenia zdatności do lotu), zostaną zsumowane osobno dla każdego samolotu 
i okres gwarancji ulegnie dla danego samolotu wydłużeniu o taki okres. 

18. Usterki podlegające usunięciu na podstawie gwarancji, których termin usunięcia 
na podstawie zatwierdzonego dla Zamawiającego MEL będzie odroczony, będą 
traktowane jako AOG od chwili upłynięcia dopuszczalnego przez MEL terminu odroczenia. 
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Część C 
PRZEDMIOT UBOCZNY 

§ 12 

DOKUMENTACJA 

1. Szczegółowa lista pozycji dokumentacji, terminów jej dostarczenia oraz okresu 
zapewnienia aktualizacji, została określona w § 1 ust. 2, ust. 3, ust. 5 lit. b), c), d), e), f) 
i g) oraz w Załącznikach nr 8 i nr 10 do Umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu od pierwszego dnia odbioru technicznego 
pierwszego samolotu, bez dodatkowych opłat, równoczesny dostęp dla trzydziestu (30) 
użytkowników do elektronicznej wersji dokumentacji określonej w § 1 ust. 5 lit. b), 
w języku angielskim. 

3. W przypadku niedostarczenia przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia 100,00 zł (słownie sto złotych), za każdy 
brakujący dokument. 

§ 13 

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE 

1. Do każdego dostarczanego samolotu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu 
przekazania każdego z samolotów, zestaw wyposażenia naziemnego złożony z: 

a) wszelkich dodatkowych urządzeń i/lub naczyń do spuszczania i pobierania próbek 
drenażu paliwa bez możliwości jego zanieczyszczenia;  

b) kompletnego, najprostszego systemu umożliwiającego przemieszczanie samolotu 
po betonowej płycie lotniskowej; 

c) kompletu zaślepek, zagłuszek, pokrowców i osłon na: wloty powietrza 
do instalacji silnikowych, APU, ciśnienia statycznego i dynamicznego, wentylacji 
i chłodzenia, wyloty spalin i powietrza - zabezpieczające przed zanieczyszczeniami 
i przypadkowym uszkodzeniem podczas postoju oraz wykonane z jaskrawych 
materiałów i oznaczone w widoczny sposób dla zwrócenia uwagi na konieczność 
ich usunięcia przed startem. 

d) wymaganych zabezpieczeń, w szczególności zabezpieczających organy 
sterowania, drzwi, rewers, rozpraszacze ładunków elektrostatycznych; 

e) wyposażenia bagażników, zabezpieczających przedmioty w bagażniku; 
f) minimum 10 zestawów kluczy do drzwi samolotu i bagażników; 
g) minimum 1 zestawu podstawek pod koła umożliwiających zablokowanie koła w 

obu kierunkach; 
h) podpory zabezpieczającej ogon samolotu przed kontaktem z podłożem; 
i) zestawu adapterów do podnoszenia samolotu; 

oraz nie później niż 30 dni przed przekazaniem pierwszego samolotu dostarczy na adres 
wskazany przez Zamawiającego, na warunkach Incoterms 2010 – DDP (Delivered Duty 
Paid) dwa zestawy do podnoszenia samolotów - podnośniki wraz z wszelkimi elementami 
gniazd podnośników. 
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2. Wykonawca dostarczy jeden (1) komplet wyposażenia (za wyjątkiem narzędzi 
standardowych) do wykonywania planowej i nieplanowej obsługi liniowej i hangarowej 
płatowca, silników i awioniki, najniższego i kolejnego poziomu, wyznaczonego nalotem 
samolotu do poziomu 1200 FH, przewidzianego programem planowej obsługi technicznej 
producenta i/lub instrukcją obsługi technicznej samolotu (w tym płatowca, silników 
i awioniki) oraz do poziomu obsługi po dwóch (2) latach eksploatacji włącznie, 
a w szczególności: 

a) Elektryczne zasilanie naziemne (np. Ground Power Unit), 
b) Wózek hydrauliczny (jeśli dotyczy), 
c) Ładowarkę do akumulatorów (np. Battery Charger), 
d) Dwa stojaki do silników, 
e) Jedno zawiesie do wybudowy silnika, 
f) Kosze do pompowania kół,  
g) Testery awioniczne, 
h) Testery pneumatyczne (Pitot Static Tester),  
i) Adaptery do uzupełniania gazów technicznych, 
j) Adaptery do instalacji ciśnieniowych (azot, powietrze, tlen), 
k) Adaptery do instalacji hydraulicznych, 
l) Urządzenia testujące do elementów płatowca (np. Steering, WoW), 
m) Programów komputerowych do obsługi i testów systemów, wraz z adapterami, 
n) Adaptery do testowania instalacji hermetyzacji kadłuba, 

będą dostarczone nie później niż trzydzieści (30) dni przed przekazaniem pierwszego 
samolotu na adres wskazany przez Zamawiającego, wg Incoterms 2010 – DDP 
(Delivered Duty Paid). 

3. Wykonawca z każdym samolotem dostarczy Zamawiającemu jeden (1) komplet urządzeń 
wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt i analizę danych zapisanych na 
rejestratorach danych QAR, nie później niż 30 dni przed przekazaniem pierwszego 
samolotu na adres wskazany przez Zamawiającego, wg Incoterms 2010 – DDP (Delivered 
Duty Paid). Zakres dostarczonych kompletów znajduje się w Załączniku nr 11 do Umowy. 

4. Potwierdzeniem dostaw dwóch zestawów podnośników, o których mowa w ust. 1 
oraz urządzeń, wyposażenia i narzędzi, o których mowa w ust. 2 i 3, będzie Protokół 
Dostawy, podpisany przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 15 
do Umowy. 

5. Wykaz narzędzi i wyposażenia dostarczanych przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1, 2 i 3, 
zostanie określony na etapie podpisywania Umowy i stanowi Załącznik nr 11. 

6. W przypadku niedostarczenia narzędzi opisanych w ust. 1, 2 i 3, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, karę umowną w kwocie 500 zł 
(słownie pięćset złotych) za każdą niedostarczoną pozycję. 

7. W przypadku konieczności użycia narzędzia specjalistycznego niezbędnego do wykonania 
obsługi technicznej, określonej w ust. 2, w zakresie obsługi planowej, które nie zostało 
dostarczone w ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie 
prawo własności do narzędzia specjalistycznego na Zamawiającego i na swój koszt 
i ryzyko dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w terminie do trzydziestu (30) dni 
od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego zgodnie z § 24 ust. 10. 

8. Wykonawca, najpóźniej na 30 dni przed terminem przekazania pierwszego samolotu, 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu elektroniczny program wspomagający 
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obsługę techniczną lub dostęp online do takiego programu oraz dokonać jego rejestracji 
na rzecz Zamawiającego (jeśli jest to wymagane) i zapewnić na swój koszt bezpłatne 
jego użytkowanie wraz z subskrypcją zmian i dostęp do systemu obsługowego, jeśli to 
wymagane, przez okres, co najmniej do końca roku następnego od dnia przekazania 
drugiego samolotu. Pod pojęciem „elektroniczny program wspomagający obsługę 
techniczną" należy rozumieć oprogramowanie lub aplikację online służącą do planowania 
i zarządzania obsługą techniczną, w tym, planową i nieplanową, tzw. Maintenance 
Management Program lub Maintenance Assistance System. Wykonawca zobowiązuję się 
umożliwić aktywne korzystanie z tego programu co najmniej piętnastu (15) 
użytkowników, z równoczesnym użytkowaniem systemu z co najmniej pięciu (5) 
stanowisk. 
Bezpośrednio po uzyskaniu prawa i możliwości do użytkowania wymienionego wyżej 
programu/aplikacji, ale nie później niż w ciągu 7 dni, Wykonawca rozpocznie szkolenie 
minimum 10 użytkowników Zamawiającego z użytkowania „elektronicznego programu 
wspomagającego obsługę techniczną", w siedzibie Zamawiającego i zakończy szkolenie 
nie później, niż na siedem (7) dni przed terminem rozpoczęcia odbioru pierwszego 
samolotu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie rozpoczęcia ww. szkolenia z 
siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem. Wykonawca za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu szkolenia zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych). 
W przypadku braku możliwości korzystania z „elektronicznego programu 
wspomagającego obsługę techniczną" powyżej 48 godzin, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każde następne rozpoczęte 24 
godziny braku możliwości korzystania z programu. 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa identyczne zestawy przenośnego 
wyposażenia medycznego, określonego w Załączniku nr 12 do Umowy, w następujący 
sposób: 

a) pierwszy komplet nie później niż na trzydzieści (30) dni przed przekazaniem 
pierwszego samolotu, na adres wskazany przez Zamawiającego, wg Incoterms 
2010 – DDP (Delivered Duty Paid); 

b) drugi komplet w dniu przekazania pierwszego samolotu, razem z samolotem, przy 
czym komplet ten powinien być dostępny począwszy od pierwszego dnia odbioru 
technicznego pierwszego samolotu, w celu dokonania przez Zamawiającego 
sprawdzania urządzeń medycznych i wyposażenia kabiny medycznej, zgodnie z §7 
ust. 5; 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia w dostawie 
określonej w ustępie 9 lit. a) i b), karę umowną w kwocie 500 zł (słownie pięćset 
złotych) za każdą niedostarczoną pozycję. 

10. Najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem odbioru pierwszego samolotu Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do aktywowania przez Zamawiającego 
usług telefonii satelitarnej w systemie zainstalowanym w samolotach. W przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu ww. informacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 300,00 PLN (trzysta złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
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Część D 
SZKOLENIA 

§ 14 

SZKOLENIA PILOTÓW 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na swój koszt szkolenie ośmiu (8) pilotów 
Zamawiającego: 

a) na typ oferowanego samolotu, w tym wykonania sześciu (6) startów i lądowań 
samolotem Zamawiającego dla każdego z ośmiu pilotów; 

b) przeprowadzenia egzaminu na licencję pilota samolotowego liniowego (ATPL(A)), 
jeżeli typ oferowanego samolotu wymaga takiej licencji do pełnienia funkcji 
dowódcy; 

c) przeprowadzenia sprawdzianu OPC dla ośmiu (8) pilotów, w tym dla czterech (4) 
posiadających kwalifikacje do pilotowania samolotu z obu miejsc; 

d) ośmiu (8) pilotów w zapobieganiu i wyprowadzaniu samolotu z sytuacji 
krytycznych (UPRT) z lewego fotela; 

e) czterech (4) pilotów w zapobieganiu i wyprowadzaniu samolotu z sytuacji 
krytycznych (UPRT) z prawego fotela; 

f) wyżej wymienione szkolenia muszą być zrealizowane na pełnym symulatorze lotu 
poziomu D (FFS level D). 

2. Szkolenie wymienione w punkcie a) musi obejmować zakres z: ACAS II, wersja 7.1, 
TAWS, RVSM, CDPLC, HF, oraz pozostałych systemów, w które wyposażony 
jest oferowany typ samolotu. 

3. Szkolenie i egzaminy muszą się obyć w ATO zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Komisji UE nr 965/2012 z 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne 
i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z późniejszymi 
zmianami lub przepisami zastępującymi to rozporządzenie, odnośnie operacji 
zarobkowego transportu lotniczego i wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury 
administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, z późniejszymi 
zmianami lub przepisami zastępującymi to rozporządzenie, odnośnie pilotów w 
operacjach zarobkowego transportu lotniczego. 

4. Szkolenia pilotów będą realizowane w grupach (4) czteroosobowych. 
5. Szkolenie pilotów na symulatorze lotu rozpocznie się nie wcześniej, niż na trzy (3) 

miesiące przed terminem przekazania pierwszego samolotu i zostanie zakończone przed 
rozpoczęciem odbioru technicznego pierwszego samolotu. Terminy szkoleń będą 
uzgadniane z co najmniej dwa (2) miesięcznym wyprzedzeniem. Wykonanie 6 startów 
i lądowań na samolocie odbędzie się w następujących terminach i miejscach: 

a) Dla pierwszych czterech (4) pilotów bezpośrednio po przekazaniu pierwszego 
samolotu w miejscu przekazania samolotu. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o terminie szkolenia z co najmniej dwudziestu jedno (21) 
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dniowym wyprzedzeniem. 
b) Dla kolejnych czterech (4) pilotów w Polsce do trzydziestu (30) 

dni od przekazania Tytułu Przekazania Własności Samolotu pierwszego samolotu. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie szkolenia z co najmniej 
czternastodniowym (14) wyprzedzeniem. Miejscem bazowania samolotu będzie 
lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA). 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wersji elektronicznej materiałów 
szkoleniowych stosowanych podczas szkolenia pilotów oraz dostęp do AFM/POH, QRH, 
WBM, Avionics User Guide i innych dokumentów wspomagających pilota, tak szybko, 
jak to możliwe po podpisaniu Umowy, nie później jednak, niż po sześciu (6) miesiącach, 
w liczbie ośmiu (8) dostępów. Wykonawca zobowiązuje się ww. materiały zapewnić 
w języku angielskim. 

7. W przypadku szkolenia pilotów innego niż symulatorowe, w ramach przeprowadzanych 
szkoleń Wykonawca pokrywa koszty: pracy, ubezpieczenia, dojazdów, zakwaterowania 
i utrzymania instruktorów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę 500,00 zł (słownie pięćset 
złotych) za każdy dzień opóźnienia w realizacji szkolenia pilotów w przeliczeniu 
na jednego szkolonego. 

9. Koszty dojazdu i pobytu szkolonego personelu Zamawiającego, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie, ponosi Zamawiający. 

§ 15 

SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, bezpośrednio przed lub podczas procesu 
odbioru pierwszego samolotu, przy pomocy uprawnionego przedstawiciela dokonać 
szkolenia personelu medycznego Zamawiającego - dwóch (2) osób w zakresie obsługi 
kabiny medycznej, w tym zainstalowanego wyposażenia kabiny medycznej, 
w szczególności: 

a) mocowania przenośnego wyposażenia medycznego, 
b) załadunku i wyładunku noszy z pacjentem, 
c) załadunku i wyładunku inkubatora, 
d) wymiany prostych elementów zużywalnych, 
e) operowania instalacją zasilania elektrycznego, 
f) operowania instalacjami gazów medycznych, 
g) operowania instalacją oświetleniową, 
h) użytkowania opcjonalnego wyposażenia, 
i) innych czynności obsługi instalacji kabiny medycznej, 
j) dopuszczalnych sposobów mycia i dezynfekcji wnętrza i wyposażenia, 
k) procedur awaryjnego opuszczania samolotu przez załogę wraz z pacjentem. 

2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dwóch grup personelu medycznego 
Zamawiającego, w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi 
przenośnego sprzętu medycznego dostarczonego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonania ubocznego przedmiotu Umowy. Grupy szkolonych będą składały 
się z nie więcej niż dziesięciu (10) osób. Wykonawca zapewnia, że każdy ze szkolonych 
otrzyma dokument potwierdzający odbycie szkolenia. Szkolenia zostaną przeprowadzone 
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w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy, nie później niż na jeden (1) tydzień 
od daty przekazania pierwszego samolotu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę 5.000,00 zł (słownie pięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia w realizacji szkolenia medycznego. 

4. Koszty dojazdu i pobytu szkolonego personelu Zamawiającego, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie, ponosi Zamawiający. 

§ 16 

SZKOLENIA TECHNICZNE 

1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenia odpowiadającego wymaganiom  
dotyczącym szkoleń poziomu 3 wg Part 66, w certyfikowanym ośrodku Part 147, 
dla sześciu (6) mechaników Zamawiającego. Szkolenie teoretyczne i praktyczne musi 
objąć wszystkie systemy i instalacje składające się na wyposażenie samolotów będących 
przedmiotem Umowy. 

2. Szkolenia mają zawierać pełen zakres obejmujący specjalności: 
a) płatowiec, awionika (B 1.1, B2), 
b) silnik (B 1.1), 
c) APU (B 1.1), 

w zakresie teoretycznym, potwierdzonym egzaminami stosownymi do uzyskania wpisu 
typu w licencji wydanej wg Part 66 oraz w zakresie praktycznym, zakończonym 
wydaniem dokumentów potwierdzających odbycie praktyki na typie, w zakresie obsługi 
liniowej i hangarowej do uzyskania wpisu typu w licencji wydanej wg Part 66, 
na samolocie w konfiguracji najbardziej zbliżonej do konfiguracji samolotów 
dostarczanych Zamawiającemu. Szkolenia mechaników z zakresu B1.1, B2 będą 
realizowane w dwóch turach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na swój koszt szkolenie teoretyczne 
i praktyczne z zakresu Engine Run, trzech (3) mechaników Zamawiającego. Szkolenie 
to będzie realizowane razem ze szkoleniem wymienionym w ust. 1. 

4. Szkolenie mechaników w zakresie określonym w ust. 2 i 3 rozpocznie się nie wcześniej, 
niż na trzy (3) miesiące przed przekazaniem pierwszego samolotu i zostanie zakończone 
w zakresie szkolenia i wymaganej praktyki przed pierwszym dniem odbioru technicznego 
pierwszego samolotu. Terminy szkoleń będą uzgadniane z co najmniej 2 miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu osiem (8) dostępów do materiałów szkoleniowych 
stosowanych podczas szkolenia mechaników niezwłocznie po podpisaniu Umowy, 
nie później jednak, niż po sześciu (6) miesiącach. Wykonawca zobowiązuje 
się ww. materiały zapewnić w języku angielskim. Wykonawca wyraża zgodę 
na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów szkoleniowych wyłącznie na własne 
potrzeby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, bezpośrednio przed lub podczas procesu 
odbioru technicznego pierwszego samolotu, przy pomocy uprawnionego przedstawiciela, 
dokonać szkolenia jednego mechanika Zamawiającego w zakresie obsługi planowej 
oraz wyszukiwania typowych usterek wyposażenia i instalacji kabiny medycznej, 
zainstalowanej w samolocie. 

7. Niezależnie od szkoleń wskazanych w § 14, 15 i 16 ust. od 1 do 4, Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie zapoznawcze (General Familarization) dla sześciu (6) osób 
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wskazanych przez Zamawiającego z typu samolotu w konfiguracji najbardziej zbliżonej 
do konfiguracji samolotów dostarczanych Zamawiającemu. Szkolenie to musi odpowiadać 
wymaganiom Part 66 poziomu 1 i być udzielone przez certyfikowany ośrodek Part 147 
w siedzibie Zamawiającego, nie później, niż na sześćdziesiąt (60) dni przed terminem 
rozpoczęcia odbioru technicznego pierwszego samolotu. 

8. Koszty dojazdu i pobytu szkolonego personelu Zamawiającego oraz osób wskazanych 
przez Zamawiającego, o których mowa w niniejszym paragrafie, ponosi Zamawiający. 

9. W przypadku nie przeprowadzenia szkoleń, opisanych powyżej, w uzgodnionych 
terminach, Zamawiający naliczy Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
szkolenia mechaników, w przeliczeniu na jednego szkolonego, karę umowną w kwocie 
500,00 zł (słownie pięćset złotych). 

Część E 
§ 17 

OBSŁUGA TECHNICZNA 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić wsparcie dla personelu technicznego 
Zamawiającego w postaci obecności mechanika lub mechaników organizacji Part 145 
z ważną licencją Part 66 w zakresie B1.1, B2 na typ dostarczonego samolotu 
lub równorzędną. Wsparcie o którym mowa Wykonawca zapewni na okres 
sześćdziesięciu dni (60) dni. Do okresu wsparcia nie może być wliczony okres 
jednoczasowego postoju obydwu samolotów, a w przypadku dostarczenia jedynie 
pierwszego samolotu postój pierwszego samolotu, z powodu usuwania usterek 
gwarancyjnych. Mechanik musi być obecny w każdy dzień roboczy w wymiarze minimum 
czterech (4) godzin oraz niezwłocznie po każdym wezwaniu telefonicznym w przypadku 
konieczności wykonania nieplanowej lub planowej obsługi technicznej samolotu. 

2. W przypadku nie przybycia specjalisty, wymienionego w ust. 1, w terminie uzgodnionym 
przez Strony, Zamawiający naliczy Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia karę umowną 
w kwocie 2000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych). 

3. Wykonawca oświadcza, że Organizacja Obsługowa Part 145 Zamawiającego 
jest upoważniona do wykonywania planowej i nieplanowej obsługi technicznej samolotów 
bez wpływu na udzielone gwarancje, jeśli wykonana obsługa jest w zakresie 
zatwierdzenia tej organizacji, przy równoczesnym zachowaniu warunków opisanych 
w przepisach i zatwierdzonych instrukcjach. 

4. Wykonawca w całym okresie eksploatacji samolotów u Zamawiającego zapewni w 
procesie usuwania usterek, specjalistyczne wsparcie inżynierskie. Wykonawca zapewni 
możliwość konsultacji z wyspecjalizowanym personelem technicznym producenta 
samolotu poprzez następujące kanały komunikacji: 

podmiot do kontaktu: ....................... 

adres KANAŁU elektronicznego: .............................. 

nr telefonu: ........................ 

dostępnego w dniach ...... , w godzinach od ...... do .......:  
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§ 18 

SIŁA WYŻSZA 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Umowy z powodu 
wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe 
do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, niezależne od woli Strony powołującej 
się na okoliczności, na których powstanie Strona powołująca się na okoliczność nie miała 
wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa 
się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, militarną mobilizację, embargo, 
zamknięcie granic uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Pod rygorem utraty prawa do powoływania się na przypadek siły wyższej, Strona 
dotknięta takim zdarzeniem ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o zdarzeniu drugą 
Stronę i poinformować o przewidywanym czasie trwania przeszkody w realizacji Umowy, 
opisując dokładnie wystąpienie siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia 
niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej 
sytuacji i wykonywania postanowień Umowy. 

§ 19 

PODWYKONAWCY 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca może powierzyć 
podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej części Umowy: 

Część zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 
  
  
  

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 
4. Zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w/w ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego 
postępowania. 

§ 20 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% 
(słownie: trzech procent) Ceny tj. w kwocie ………………… zł (słownie: 
……………………..) w formie ……………. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w § 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
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r. – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Za dzień wniesienia zabezpieczenia 
w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. 

4. Zamawiający zwraca część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 
trzydziestu (30) dni od dnia należytego wykonania ostatniego ze zobowiązań umownych, 
w szczególności po wykonaniu zobowiązań określonych w § 14 ust. 5 lit. b) oraz § 17 
ust.1. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 
30% (słownie: trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później 
niż w piętnastym (15) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed 
przekazaniem samolotów, zakończeniem okresu gwarancji lub zakończeniem okresu 
rękojmi, Wykonawca na czternaście (14) dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia 
ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe zabezpieczenie 
spośród wymienionych w § 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Jeżeli na czternaście (14) dni przed upływem terminu obowiązywania zabezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 5, nie nastąpiło jego przedłużenie, to Zamawiający 
jest uprawniony do wypłaty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 21 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo w całym okresie obowiązywania Umowy odstąpić od niej wedle 
swego wyboru w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 
trzydziestu (30) dni od powzięcia wiadomości o: 

a) braku odpowiedniego zaawansowania realizacji procesu produkcyjnego, 
ocenionego w trybie określonym w § 6 Umowy, skutkującego 
prawdopodobieństwem nie zachowania terminu wykonania Umowy, określonego 
w § 3, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego 
wykonania zobowiązań umownych we wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

b) przekroczeniu przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu Umowy, 
określonych w Umowie, o więcej niż sześćdziesiąt (60) dni, po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania zobowiązań 
umownych we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku 
częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy, przy czym 
przez wykonaną część Umowy Strony rozumieją wykonanie przez Wykonawcę co 
najmniej kompletnej dostawy samolotu; 

c) utracie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji Umowy; 
d) otwarciu likwidacji Wykonawcy; 
e) zajęciu majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy; 
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Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, to jest w terminie dwudziestu czterech (24) 
godzin, zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń, opisanych 
odpowiednio w lit. c), d) i e). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całym okresie jej obowiązywania w razie 
zaistnienia istotnej zmiany 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 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy, przy czym przez wykonaną część Umowy Strony rozumieją 
część określoną jak w ust. 1 lit. b). 

3. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni po upływie terminu określonego 
w ust. 1 lit. a) wezwie Wykonawcę do wykonania zobowiązań umownych w zakreślonym 
przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż siedem (7) dni. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
w przypadku:  

a) Nie zachowania przez Wykonawcę terminów dotyczących wykonania przez 
Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 1 ust. 2 i ust. 3. 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni po upływie terminu 
określonego w § 1 ust. 2 i ust. 3 wezwie Wykonawcę do ich wykonania 
w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni. 
Po upływie zakreślonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy. 

b) Niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 
z postanowień Umowy. Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone 
wezwaniem Wykonawcy przez Zamawiającego, do należytego wykonania Umowy 
w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż siedem (7) dni 
po upływie zakreślonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości sześciu procent (6%) Ceny. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi 
zawierać uzasadnienie. Dodatkowo odstąpienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną 
na adres Wykonawcy. 

7. Wykonawca w przypadku: 
a)  nieodebrania lub odmowy przyjęcia samolotu, z winy leżącej po stronie 

Zamawiającego po upływie trzydziestu (30) dni od wyznaczonej daty przekazania 
samolotu,  

b) nie dokonania płatności przez Zamawiającego po upływie trzydziestu (30) dni 
od daty ustalonej w § 2, ust. 5, lit. a), b) i c). 

może wypowiedzieć Umowę po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Umowa zostanie przez Wykonawcę wypowiedziana z przyczyn 
określonych w  poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty 
kary umownej stanowiącej 6 % (słownie: sześć procent) Ceny oraz zobowiązany 
jest zwrócić Zamawiającemu wszystkie wpłacone należności. 
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§ 22 

ZMIANA UMOWY 

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne 
zmiany Umowy, mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy: 
a) wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów 

ich wydatkowania, 
b) wynikające ze zmian w prawie właściwym dla podatków i ceł, 
c) wynikające ze zmian danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy 

podmiotu) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej 
działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie 
Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 

d) wynikające ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ 
na przedmiot i warunki Umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej 
Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu 
Umowy; 

e) wynikające z zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), 
grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy; 

f) w kompletacji przedmiotu zamówienia nie wpływającej w istotny sposób 
na zmianę przedmiotu zamówienia i wynikające z konieczności dostosowania 
ich do aktualnych wymagań Zamawiającego, nie mających wpływu na Cenę; 

g) w kompletacji przedmiotu zamówienia spowodowanej postępem technicznym, 
modernizacją przedmiotu zamówienia przez producenta oraz koniecznością 
dostosowania przedmiotu zamówienia do zmieniających się wymagań 
Zamawiającego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych; 

h) terminu realizacji Umowy spowodowanej przyczynami technicznymi, których 
Wykonawca lub Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na dzień podpisania 
Umowy; 

i) terminu realizacji Umowy spowodowanej przyczynami nie leżącymi po stronie 
Wykonawcy, przy czym Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, 
jak za działania własne; 

j) terminu przedstawienia projektu kabiny medycznej w przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian do projektu kabiny medycznej na wniosek Zamawiającego, 
który został zgłoszone po czwartym miesiącu od daty zawarcia Umowy, o okres 
do dwóch (2) miesięcy; 

k) terminu odbioru technicznego samolotu, w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
okoliczności opisanej w ust. 2 od lit. a) do lit. j); 

l) terminu przekazania samolotu, w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
okoliczności opisanej w ust. 2 od lit. a) do lit. j); 

m) w zakresie liczby pilotów, personelu medycznego, mechaników lub inżynierów 
Zamawiającego przeszkalanych w ramach niniejszej Umowy w ramach całkowitej 
wartości Umowy, spowodowanych okolicznościami których Zamawiający 
nie był w stanie przewidzieć na dzień podpisania Umowy; 

n) warunków Umowy wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 
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dotyczących realizacji Umowy; 
o) terminów realizacji Umowy określonych w niniejszej Umowie, z przyczyn, których 

Wykonawca lub Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć na dzień podpisania 
Umowy przy czym ostateczny termin realizacji Umowy nie może nastąpić później, 
niż w dniu 16 grudnia 2020 roku; 

p) zakresu dostarczanej dokumentacji, określonej w § 1 oraz w Załączniku 
nr 10 do Umowy, wynikającego z obiektywnych potrzeb Zamawiającego 
lub których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na dzień 
podpisywania Umowy, bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy; 

q) w zakresie zasad komunikacji dotyczącej gwarancyjnego usuwania usterek 
głównych podzespołów samolotu, które nie zostały wyprodukowane przez 
producenta samolotu, pod warunkiem zachowania zasad usuwania usterek 
określonych w § 11. 

3. Elementy składające się na przedmiot zamówienia, opisane zgodnie z § 1, mogą zostać 
zastąpione, za zgodą Zamawiającego, elementami o wyższych standardach użytkowych, 
spełniającymi wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia, stanowiącego 
integralną część oferty Wykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na zmianę Ceny Umowy. 

4. Wszystkie zmiany do Umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron. 

5. Wszelkie zmiany treści Umowy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 3 lit. p), 
wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 23 

WEJŚCIE UMOWY W ŻYCIE 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Strony. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają i gwarantują przy tym wzajemnie, że każdy 
z nich posiada zdolność i prawo do zawarcia Umowy. 

2. Prawa, przywileje i zobowiązania Stron Umowy nie mogą być przypisane lub przeniesione 
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Jednakże Wykonawca nie będzie 
odmawiał wydania zgody na przeniesienie praw, przywilejów i zobowiązań tu zawartych 
na rzecz następcy prawnego Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 
a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania 
przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zawartych 



Projekt Ogólnych warunków umowy znak sprawy: ZZP-86/18 

27 
 

w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię 
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie 
firmy. 

6. Do Umowy stosowane będzie prawo polskie. Umowa została sporządzona w języku 
polskim i język polski będzie stosowany do interpretacji zapisów Umowy. W przypadku 
sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony dołożą wszelkich starań w celu 
polubownego rozstrzygnięcia sporu. 

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy 
jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa jest wiążąca i działająca na rzecz Stron i ich następców prawnych 
oraz upoważnionych podmiotów. 

9. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek z praw, określonych w Umowie, nie jest skuteczne, 
jeżeli nie zostało złożone na piśmie. Zrzeczenie się jednego z praw nie może 
być uważane jako zrzeczenie się innych praw zawartych w Umowie. 

10. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami dokonywana będzie pisemnie pocztą 
elektroniczną. 

11. Dane kontaktowe Stron: 
a) Zamawiający:  

adres e- mail: flotaems@lpr.com.pl 
b) Wykonawca:  

adres e- mail:  
12. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: ................... nr telefonu + 48 22 22 99 931 
b) ze strony Wykonawcy: ................. nr telefonu + 

13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy 
przed terminem przekazania pierwszego samolotu, pisemnie poinformować 
Zamawiającego, czy realizacja Umowy wiąże się z dostawą towarów o znaczeniu 
strategicznym, o których mowa w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa (Dz.U.2017.1050 j.t.), zwanej dalej Ustawą, przedstawiając wykaz 
takich towarów.  

14. Informacje, o których mowa w ust. 13, oprócz wykazu towarów, muszą zawierać numer 
kontrolny towaru określony zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 
r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie 
(Dz.U. 2018 poz. 482) – dla uzbrojenia; 

b) Rozporządzeniem Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym 
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.Urz. UE 2009 r. 
L134/1 ze zm.) – dla produktów podwójnego zastosowania. 

15. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zmian w stosunku do przekazanych informacji, o których 
stanowią ust. 13 i 14. 

16. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień Umowy z jakiegokolwiek powodu przestaje 
obowiązywać, to pozostała część Umowy pozostaje ważna i w pełni obowiązująca, 
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pod warunkiem, że pozostałe w mocy postanowienia nie naruszają istotnego interesu 
Strony Umowy. W przypadku naruszenia interesu Strony Umowy w wyniku rozdzielenia 
jej postanowień, Strony podejmą próby wzajemnego ustalenia zastępczych postanowień. 

17. W przypadku opóźnień przekraczających czternaście (14) dni w realizacji zobowiązań 
określonych w §14 ust. 5 lit. b) i/lub §17 ust.1 Zamawiający ma prawo samodzielnie 
zrealizować ww. zobowiązania oraz obciążyć poniesionymi kosztami Wykonawcę. 
Zakończenie realizacji zobowiązania określonego w §14 ust. 5 lit. b) oraz rozpoczęcie 
realizacji zobowiązania określonego w §17 ust. 1 kończy okres naliczania kar umownych. 

18. Maksymalna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 
trzydziestu procent (30%) Ceny.  

19. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
ponad naliczone Wykonawcy kary umowne.  

20. Umowa może zostać udostępniona osobom trzecim na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 5 
poz. 2164, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych zapisami Umowy. 

21. Umowę sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, trzy (3) 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy.  
Załącznik nr 2 –  Szczegółowy opis typu i konfiguracji samolotów. 
Załącznik nr 3 -  Wyciąg z Flight Manual (AFM) w postaci rozdziałów: 2 i 5 FLM 

oraz rozdziału z AFM/POH z danymi dotyczącymi planowania lotu: 
wznoszenia, przelotu, zniżania, oczekiwania. 

Załącznik nr 4 -  Kopia Certyfikatu EASA typu samolotu, wraz z Arkuszem Danych 
do Certyfikatu Typu. 

Załącznik nr 5 - Kopia Arkusza Danych Hałasowych do Certyfikatu Typu samolotu. 
Załącznik nr 6 -  Kopia Certyfikatu EASA typu silnika wraz z Arkuszem Danych 

do Certyfikatu Typu. 
Załącznik nr 7 -  Kopia autoryzacji ETSO dla pomocniczego źródła napędu, wydana przez 

EASA. 
Załącznik nr 8 -  Wykaz dokumentów umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie 

Świadectwa Zdatności do Lotu oraz zarejestrowanie samolotu 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Załącznik nr 9 - Schemat malowania samolotów. 
Załącznik nr 10 - Wykaz dokumentacji niezbędnej do utrzymania ciągłej zdatności do lotu 

i wykonywania obsługi technicznej do najwyższego poziomu obsługi 
przewidzianego przez producentów samolotu, silników i innych 
komponentów, z wyłączeniem remontów. 

Załącznik nr 11 - Wykaz narzędzi i pomocy obsługowych oraz wyposażenia do obsługi 
naziemnej wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

Załącznik nr 12 - Szczegółowy wykaz przenośnego wyposażenia medycznego, 
dostarczanego w ramach Umowy. 

Załącznik nr 13 - Wzór Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu. 
Załącznik nr 14 - Wzór Protokołu Odbioru Technicznego Samolotu. 
Załącznik nr 15 - Wzór Protokołu Dostawy. 
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Załącznik nr 16 - Lista wyposażenia medycznego wypożyczanego Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu wykonania prób i sprawdzeń. 

 

PODPISY 

Zamawiający  Wykonawca  

 

 

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

Nazwisko  

 

 

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

Nazwisko 

 

 

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

Stanowisko  

 

 

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

Stanowisko  

 

 

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

Podpis  

 

 

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

Podpis  
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Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 –  Szczegółowy opis typu i konfiguracji samolotów. 
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Załącznik nr 3 -  Wyciąg z Flight Manual (AFM) w postaci rozdziałów: 2 i 5 FLM 
oraz rozdziału z AFM/POH z danymi dotyczącymi planowania lotu: 
wznoszenia, przelotu, zniżania, oczekiwania. 
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Załącznik nr 4 -  Kopia Certyfikatu EASA typu samolotu, wraz z Arkuszem Danych do 
Certyfikatu Typu 
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Załącznik nr 5 - Kopia Arkusza Danych Hałasowych do Certyfikatu Typu samolotu. 
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Załącznik nr 6 -  Kopia Certyfikatu EASA typu silnika wraz z Arkuszem Danych do 
Certyfikatu Typu. 
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Załącznik nr 7 -  Kopia autoryzacji ETSO dla pomocniczego źródła napędu, wydana przez 
EASA. 
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Załącznik nr 8 -  Wykaz dokumentów umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie 
Świadectwa Zdatności do Lotu oraz zarejestrowanie samolotu 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Dla każdego z samolotów Wykonawca dostarczy dokumenty spełniające następujące 
wymogi: 

 Dla statków powietrznych wyprodukowanych we Wspólnocie Europejskiej (EU) należy 
przedłożyć Świadectwo zgodności (Statement of Conformity), na druku EASA Form 
52, wydane zgodnie z Part 21A.163(b) lub wydane zgodnie z Part 21A.130 (Part 21 
jest załącznikiem do Rozporządzenia Komisji (UE) 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. 
ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych 
i zwiazanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu 
i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących 
i produkujących) i potwierdzone przez odpowiedni Nadzór lotniczy. 

 Dla statków powietrznych wyprodukowanych poza Wspólnotą Europejską należy 
przedłożyć Eksportowe Świadectwo Zdatności do Lotu wydane przez Nadzór kraju 
producenta (C of A/Export C of A/ Statement of Conformity). 

 Lista ze wszystkimi zmianami konstrukcyjnymi wprowadzonymi 
w samolocie/silnikach/APU (List of each Design Change (e.g. STC, EO, EB, FAA Form 
337, …) embodied on the Aircraft/Engines - Musi być ustalony sposób zatwierdzenia 
lub zaakceptowania przez EASA każdej zmiany za wyjątkiem tych, które są 
automatycznie akceptowane decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA (Must be 
established EASA approval/acceptance of each design change except automatically 
accepted via EASA Executive Director decisions). 

 Analiza Obciążenia Instalacji Elektrycznej (Electrical Load Analysis)  
 Ksiażki techniczne samolotu, silników, pomocniczego źródłą zasilania oraz 

komponentów (Aircraft/Engine/APU log books and component log cards)  
 Raport z ważenia samolotu (Aircraft Weighing Report)  
 Sprawozdanie z lotów sprawdzających oraz kopia oświadczenia zgodności 

wykonanych lotów próbnych (Flight Test Report and a copy of manufacturers Flight 
Test completion declaration)  

 Wykaz odstępstw i odchyłek, jeżeli wystąpią (List of Manufacturing Concessions 
/Deviations, if any)  

 Sprawdzenie konfiguracji kabiny pasażerskiej - kopia rysunku konfiguracyjnego 
kabiny (Cabin Configuration Control - Copy of configuration drawing (LOPA))  

 Wykaz wyposażenia awionicznego (Avionics Equipment List)  
 Sprawdzenie i potwierdzenie zakodowania Modu S w transponderze Mod S  

(Transponder Mode S - Verification of Mode S code. Mode S Code programmed and 
checked  

 Weryfikacja i potwierdzenie prawidłowości zakodowania ELT (ELT Code - Verification 
of ELT code. ELT Code programmed and checked)  

 Wyniki sprawdzenia rejestracji wymaganych parametrów w FDR i jakości nagrywania 
w CVR (FDR / CVR Compliance Statement - FDR required parameter verification and 
CVR recording performance)  

 Wykaz odstępstw, zwolnień i zrzeczeń od certyfikatu typu - jeśli dotyczy, musi być 
pisemnie poświadczona przez EASA (List of Derogations, Waivers and Exemptions 
from the TC - Must be authorised in writing by EASA)  

 Arkusz sprawdzenia busoli (Compass Check Certificate)  
 Wykaz tabliczek i oznaczeń - zgodnie z arkuszem danych do certyfikatu typu, 

rozdziałem 11 z Instrukcji Obsługi Technicznej, Instrukcją Użytkowania w Locie oraz 
wymaganiami krajowymi (List of Placards and Markings - in accordance with TCDS, 
AMM chapter 11, AFM and/or national regulations)  
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 Wykaz wszystkich serializowanych części i urządzeń zainstalowanych w samolocie, z 
podaniem odpowiednio: numerów katalogowych, numerów seryjnych i ograniczeń w 
eksploatacji (Component Life Limit Status), jeśli dotyczą , w formie edytowalnego 
pliku elektronicznego.  

 Status dyrektyw nadzoru (Airworthiness Directives Status Report)  
 Status wprowadzonych modyfikacji (Modification Status Report)  
 Wykaz napraw i uszkodzeń (naprawy poważne wprowadzone uprzednio, wraz z ich 

statusem, wykaz uszkodzeń nie naprawionych - jeżeli występują (Repair and Damage 
Records (Major repairs previously embodied, including approval status (e.g. FAA 
8110-3 reports) Records containing unrepaired damages), if any)  

 Sprawdzenie szczelności instalacji ciśnienia statycznego i całkowitego (Air Data (Pitot 
/ Static) System - Leakage Test) 

 Oświadczenie o zgodności samolotu z wymaganiami odnośnie RVSM (RVSM 
Compliance Statement)  

 Oświadczenie określające status samolotu w zakresie wykonywania operacji PBN (A/c 
PBN Status)  

 Wykaz i lokalizacja wyposażenia awaryjnego (Emergency Equipment List and 
Location)  

 Wykaz wyposażenia - z numerami części, numerami produkcyjnymi, wykazem modów 
oprogramowania i hardware elektroniki (Equipment List - (P/N, S/N, Soft- & Hardware 
Mods)) 

 Wzorzec pokładowej karty informacyjnej (awaryjnej) (Pattern of Passenger Briefing 
Cards)  
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Załącznik nr 9 - Schemat malowania samolotów. 
 



Projekt Ogólnych warunków umowy znak sprawy: ZZP-86/18 

40 
 

Załącznik nr 10 ‐  Wykaz  dokumentacji  niezbędnej  do  utrzymania  ciągłej  zdatności  do  lotu 

i wykonywania  obsługi  technicznej  do  najwyższego  poziomu  obsługi 

przewidzianego przez producentów samolotu, silników i innych komponentów, z 

wyłączeniem remontów. 

Termin  A  –  dostawa  dokumentacji  zostanie  dokonana  najpóźniej  na  6  miesięcy  przed 

terminem przekazania pierwszego samolotu. 

Termin  B  ‐  dostawa  dokumentacji  zostanie  dokonana  wraz  z  przekazaniem  pierwszego 

samolotu. 

 

L.p.  Nazwa dokumentacji  Termin A  Termin B 

1.   Instrukcje  służące do utrzymania  ciągłej  zdatności  do  lotu  statku 

powietrznego,  mogące  być  w  szczególności  dokumentami  typu: 

Maintenance  Review  Board  Report  i  Maintenance  Planning 

Document  i/lub  Maintenance  Manual  i/lub Service  Life  &  Time 

Limits  Manual  i/lub  Certification  Maintenance  Requirement 

Document, 

TAK  TAK 

2.   Zestaw  biuletynów  serwisowych  (SB),  obowiązkowych  i 

alarmowych  biuletynów  serwisowych  (ASB,  EASB,  itp.),  listów 

serwisowych,  informacji  serwisowych  i  informacji  o  narzędziach 

dotyczących samolotu. 

NIE  TAK 

3.   Ilustrowany  Katalog  Części  (Illustrated  Parts  Catalog,  IPC) 

samolotu;  NIE  TAK 

4.   Instrukcję Wykrywania Usterek (Fault Isolation Manual, FIM);  NIE  TAK 

5.   Instrukcję  Użytkowania w  Locie  (Airplane  Flight Manual  –  AFM  i  Pilots 

Operating Manual/Owners Manual  (jeśli dotyczy)) wraz z suplementami 

do Instrukcji Użytkowania w Locie (Flight Manual Supplements (FMS)); 
TAK  TAK 

6.   inne  podręczniki  niezbędne  do  wykonywania  operacji  lotniczych 

mogące być w szczególności dokumentami typu: Quick Reference 

Handbook (QRH), Configuration Deviation List (CDL); 

TAK  TAK 

7.   Listę  Główną  Wyposażenia  Minimalnego  (Master  Minimum 

Equipment List); 
TAK  TAK 

8.   Podręcznik Ważenia  i Wyważania  samolotu  (Aircraft Weight  and 

Balance Manual, WBM); 
TAK  TAK 

9.   Podręcznik  Napraw  Strukturalnych  (Structure  Repair  Manual, 

SRM);  NIE  TAK 

10.   Podręcznik  Badań  Nieniszczących  (Non‐Destructive  Testing 

Manual, NDT);  NIE  TAK 

11.   Program  Zapobiegania  i  Sprawdzania  Korozji  (Corrosion 

Prevention and Control Programm, CPCP);  TAK  TAK 
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L.p.  Nazwa dokumentacji  Termin A  Termin B 

12.   Instrukcje  służące  do  utrzymania  ciągłej  zdatności  silników, 

w tym w szczególności  Instrukcję  Obsługi  Technicznej  Silnika 

(Engine Maintenance Manual) i Ilustrowany Katalog Części Silnika 

(Engine Illustrated Parts Cataloge) lub równoważne instrukcje,; 

TAK  TAK 

13.   Zestaw  biuletynów  serwisowych  (SB),  obowiązkowych  i 

alarmowych  biuletynów  serwisowych  (ASB,  EASB,  itp.),  listów 

serwisowych,  informacji  serwisowych  i  informacji  o  narzędziach. 

dla silników 

NIE  TAK 

14.   Instrukcje  służące  do utrzymania  ciągłej  zdatności  Pomocniczego 

Źródła  Zasilania  (Auxilliary  Power  Unit)  lub  systemu 

równoważnego,  w tym w  szczególności  Instrukcję  Obsługi 

Technicznej  (Maintenance  Manual)  i  Ilustrowany  Katalog  Części 

(Illustrated Parts Cataloge) lub równoważne instrukcje,; 

TAK  TAK 

15.   Zestaw  biuletynów  serwisowych  (SB),  obowiązkowych  i 

alarmowych  biuletynów  serwisowych  (ASB,  EASB,  itp.),  listów 

serwisowych,  informacji  serwisowych  i  informacji  o  narzędziach. 

dla  Pomocniczego  Źródła  Zasilania  (Auxilliary  Power  Unit)  lub 

systemu równoważnego 

NIE  TAK 

16.   Instrukcje  Obsługi  Podzespołów  (Component  Maintenance 

Manuals)  dla  obsługi  tych  podzespołów  i  części,  dla  których  są 

przywołane zadania w dokumentacji zapewnienia ciągłej zdatności 

do lotu, a procedury ich wykonywania nie są w niej opublikowane; 

NIE  TAK 

17.   Instrukcje utrzymania ciągłej zdatności do lotu (ICA – Instructions 

of  Continuing  Airworthiness)  dla  wprowadzonych  w  samolotach 

modyfikacji, przed dostawą,  jeśli opis sposobu utrzymania ciągłej 

zdatności  do  lotu  nie  jest  przeniesiony  do  instrukcji  dotyczących 

samolotu, silników lub komponentów; 

TAK  TAK 

18.   Dokumentację  użytkowania  w  locie  w  zakresie  wprowadzonych 

modyfikacji (np. w formie suplementów do Flight Manuala);  TAK  TAK 

19.   Biuletyny  Serwisowe  i  Listy  Serwisowe,  informacje  serwisowe, 

informacje o narzędziach w zakresie wprowadzonych modyfikacji.  NIE  TAK 
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Załącznik nr 11 - Wykaz narzędzi i pomocy obsługowych oraz wyposażenia do obsługi 
naziemnej wraz z wyposażeniem dodatkowym. 
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Załącznik nr 12 - Szczegółowy wykaz przenośnego wyposażenia medycznego, 
dostarczanego w ramach Umowy. 

 

 

Lp. 
No. 

Techniczne lub komercyjne 
oznakowanie 

Technical or commercial 
designation 

Nazwa urządzenia 

Name of the device 

Ilość 

Quantity 

Uwagi 

Remarks 

Masa [kg] 

Weight 
[kg] 

Masa 
brutto [kg]

Gross 
weight 
[kg] 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



Projekt Ogólnych warunków umowy znak sprawy: ZZP-86/18 

44 
 

Załącznik nr 13 - Wzór Tytułu Przeniesienia Własności Samolotu. 

TYTUŁ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI SAMOLOTU 
DEED OF AIRCRAFT OWNERSHIP TRANSFER 

Zgodnie z wszelką wiedzą tu obecnych, poniżej podpisany ................ działający na 
podstawie ............. prawa, jest właścicielem pełnego prawa i tytułu do niniejszego 
Samolotu: 

To the best knowledge of those here present, the undersigned ........ a company 
established under .......... law, is the owner of the full legal and beneficial title of 
the following Aircraft: 

Producent Samolotu: Producent silników 

(Manufacturer of Aircraft) (Manufacturer of the engines) 

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

 

Typ/Model/Wariant: Typ/Model/Wariant: 

(Type/Model/Variant) (Type/Model/Variant) 

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

Seryjny Numer Producenta: Seryjny Numer Producenta: 

(Manufacturer Serial Number) (Manufacturer Serial Numbers) 

Samolot: TBD Lewy Silnik: TBD 

Aircraft: TBD LH Engine: TBD 

 Prawy Silnik: TBD 

 RH Engine: TBD 

 

Znaki rejestracyjne: SP-....X.... 

Registration Marks: SP-....X.... 

 

Tytuł do wymienionego Samolotu jest wolny od zastawów, hipotek, opłat i obciążeń. 

The ownership title to the aforementioned Aircraft is not subject to any liens, 
mortgages, fees or other encumbrances. 
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.......................... z siedzibą w ............................................................................................ 
sprzedaje, przekazuje i oddaje wszystkie powyżej opisane prawa oraz tytuł do opisanego 
powyżej Samolotu łącznie z całym zainstalowanym wyposażeniem Lotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu, z siedzibą przy ul. Księżycowej 5, 01-934 Warszawa i jego następcom 
oraz oświadcza, że niniejszy Samolot zostanie zarejestrowany jako własność Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

......................... with its seat at 

.............................................................................................. sells, grants, transfers and 
delivers all of its above described rights and title to the aforementioned Aircraft together with 
all equipment installed therein to Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, with its seat at ul. 
Księżycowej 5, 01-934 Warszawa and to its successors and assigns forever, and declares 
that said Aircraft shall be registered as the property of the Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. 

Na poświadczenie powyższego niniejszy dokument został podpisany przez upoważnioną 
osobę. 

In witness whereof the present document has been executed by a duly authorized person. 

W imieniu ................................................. 

On behalf of.............................................. 

Imię i nazwisko: (Name): ............................  

Stanowisko: (Title): ............................  

Podpis: (Signature:) ............................  

..................., dnia .......... 

..................., the .......... 

Kupujący kwituje niniejszym odbiór dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności. 

The Buyer hereby confirms the receipt of the document attesting the transfer of ownership. 

W imieniu Kupującego 

On behalf of the Buyer 

Imię i nazwisko: (Name): ............................  

Stanowisko:         (Title): ............................  

Podpis: (Signature:) ............................  

 

.................., dnia ......... 

  the  
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Załącznik nr 14 - Wzór Protokołu Odbioru Technicznego Samolotu. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO SAMOLOTU - WZÓR 

AIRCRAFT TECHNICAL ACCEPTANCE REPORT - PATTERN 

Zgodnie z Umową sprzedaży ............. ("Umowa") z dnia .......... r. zawartą pomiędzy .     .. 
(„Kupujący") a         ... („Sprzedawca"), reprezentujący Kupującego niniejszym zaświadcza, że: 

Pursuant to the Purchase Agreement ........... ("Agreement") of ........, concluded between .............. 
("the Buyer") on the one hand and ... ("the Seller") on the other, the Buyer's representative hereby 
confirms that: 

1. Kupujący dokonał odbioru technicznego Samolotu: 

The Buyer has performed the technical acceptance of the Aircraft: 

Samolot (Aircraft): .................................... 

Fabryczny Numer Seryjny (MSN): .................................... 

po zakończonym procesie produkcyjnym, w pełni wyposażonego i gotowego do lotu, 
przygotowanego do przekazania dla Kupującego. 

after completion of the production process, completely equipped and ready for flying, prepared 
for transference to the Buyer. 

2. Kupujący stwierdził, że stan techniczny Samolotu, wszystkich instalacji, wyposażenia 
medycznego, dodatkowego oraz usuwalnego został sprawdzony i jest zgodny z dokumentacją 
przedstawioną przez Sprzedawcę oraz spełnia funkcje, do których został zaprojektowany z 
zastrzeżeniem ewentualnych uwag wykazanych w treści niniejszego protokołu. 

The Buyer has ascertained that the technical condition of the Aircraft, all installations, medical 
equipment, additional and removable equipment has been checked and conforms to the 
documentation presented by the Seller and provides the functions for which it was designed, 
subject to any notices reported in the content of this Protocol. 

3. Kupujący zaakceptował przedstawione wyniki sprawdzenia Samolotu w locie, wykonane przez 
upoważnionych pilotów Sprzedawcy w celu kontroli funkcjonowania wyposażenia samolotu i 
zgodności z wymogami przepisów lotniczych. 

The Buyer has accepted the presented results of Aircraft flight performed by pilots authorized by 
the Seller in order to verify the correct functioning of the aircraft equipment and compliance with 
the aviation regulations. 

Uwagi: 

Kupujący Comments: 

(Buyer) 

Podpis i data: 

(Date and signature) 
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....................................................................  

(Miejsce i data) / (Place and date) 

Samolot: 

(Aircraft) 

  Silniki: 

(Engines) 

 

Typ/Model/Wariant: 

(Model) 

  Typ/Model/Wariant: 

(Model) 

 

Seryjny Numer Producenta: 

(Manufacture's Serial Number) 

 Seryjny Numer Producenta: 

(Manufacture's Serial Number) 

  Lewy Silnik 

LH Engine: 

Prawy Silnik: 

RH Engine: 

     

Plan odbioru technicznego 
(Schedule of technical acceptance): 

Lp. 

No. 

Zakres Przedmiotu Odbioru 

Subject of Acceptance 

Data 

Date 

Potwierdzenie zgodności 

Confirmation of 
compliance 

Podpis 

Signature 

     

     

     

     

     

     

Sprzedawca potwierdza odbiór niniejszego protokołu. 

The Seller confirms the receipt of the protocol. 

Sprzedawca 

(Seller) 

Podpis i data 

(Date and signature) 
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Załącznik nr 15 - Wzór Protokołu Dostawy. 

PROTOKÓŁ DOSTAWY / CERTIFICATE OF DELIVERY 

Zgodnie z Umową sprzedaży ............ (”Umowa”) z dnia ........... r. zawartą pomiędzy …........ 
(„Kupujący”) a …........... („Sprzedawca”), niniejszym zaświadcza, że: 

Pursuant to Sale agreement ......... („Agreement”) dated .................., concluded by ....... (the 
„Buyer”) and ....... (the „Seller”), it is hereby confirmed that: 

 

1. Kupujący dokonał odbioru wyposażenia naziemnego oraz wyposażenia dodatkowego: 
1. The Buyer has performed acceptance of ground and additional equipment: 

L.p./ 
No. 

Numer części Part 
number Nazwa Name 

Nu
m

er
 

m
at

er
ia

ło
w

y 
M

at
er

ia
l 

nu
m

be
r 

Ok
re

s 
sk

ła
d.

 
(m

ie
s.

) 
St

or
ag

e 
pe

rio
d 

(m
on

th
s)

 

Uwagi Remarks 

Lic
zb

a 
Qu

an
tit

y Data 

dostawy 
Date of 
delivery 

Miejsce 

dostawy 
Place of 
delivery 

         

         

 
2. Kupujący stwierdził, że stan techniczny wyposażenia naziemnego oraz wyposażenia 
dodatkowego został sprawdzony i jest zgodny z Umową.  

2. The Buyer hereby confirms that the technical condition of ground and additional 
equipment have been checked and is compliant with the provisions of the Agreement. 

Kupujący/ Buyer: 
Reprezentowany przez/ Represented by: 

Stanowisko/ Position: 

Podpis/Signature:  _____________________ 

Data/Date: 

Uwagi/ Remarks: 

 

3. Sprzedawca potwierdza odbiór niniejszego protokołu.  
3. The Seller confirms acceptance of this certificate of delivery. 

Sprzedawca/Seller: 

Reprezentowany przez/ 

Represented by: 

Stanowisko/ Position: 

Podpis/Signature: ________________  

Data/Date: 

Uwagi/ Remarks: 
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Załącznik nr 16 - Lista wyposażenia medycznego wypożyczanego Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu wykonania prób i sprawdzeń. 


