
UMOWA Nr …………………….. 
zawarta w Białej Podlaskiej w dniu …………………. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Białej Podlaskiej wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086154, 
wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu  - Franciszka Afaltowskiego 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……  
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  nr  …………………………….. na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie postępowania w sprawach udzielania zamówień  publicznych 
przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi geodezyjne   polegające 
na tyczeniu i inwentaryzacji tras sieci ciepłowniczych, tyczeniu i inwentaryzacji tras  przyłączy 
ciepłowniczych, tyczeniu i inwentaryzacji tras  linii kablowych elektroenergetycznych, 
tyczeniu i inwentaryzacji obiektów kubaturowych realizowanych przez Zamawiającego na 
terenie miasta  Biała Podlaska w okresie trwania umowy oraz wykonywaniu map do celów 
projektowych wraz z wypisem z ewidencji właścicieli gruntów i wykonywanie obmiarów 
objętości miału węglowego. 
2.Koszty usługi ODGiK powinny być zawarte w cenach poszczególnych w/w usług 
geodezyjnych.  
3.Mapy do celów projektowych winny być uwierzytelnione i posiadać licencję, zgodnie  
z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

§ 2 
Usługi stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca będzie wykonywał w okresie jednego 
roku od dnia podpisania umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie za wykonywaną pracę, w ramach kolejnych zleceń ustala się w 
następujących wysokościach brutto: 
1) tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza tras przyłącza ciepłowniczego …………..………..zł.  
netto za 1 przyłącze, 
2) tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza  tras sieci ciepłowniczej………….……..zł. netto za 
każdy 100 m   sieci   ciepłowniczych,   
3) sporządzenie mapy do celów projektowych…………..……zł. netto za każde 0,5ha terenu, 
4) tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza tras linii kablowych 
elektroenergetycznych………………….zł. netto za  każdy 100 m linii kablowych, 



5) tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów kubaturowych………………….…zł. netto 
za każdy obiekt, 
6) Dodatkowy przyjazd na żądanie Zamawiającego (np. odtworzenie tyczenia,  dodatkowe 
domiary itp.) – koszt dodatkowego przyjazdu (pomiar wg. pierwotnej wyceny nie doliczany) 
………….. zł. netto. 
7) obmiar i wyliczenie objętości miału węglowego ……………………………zł netto za każdy 
obmiar. 
 

§ 4 
1. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapowo, po zrealizowaniu zleconych do 
wykonania usług, w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę. 
2. Podstawę wystawienia faktury będzie dostarczenie przez Wykonawcę właściwych 
dokumentów Zamawiającemu. 

§5 
1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są 
obowiązane do zapłaty kar umownych: 
1.1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 2500 zł. 
1.2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : 
a/ za zwłokę w wykonaniu usługi, określonej w § 1 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc od terminu jej wykonania określonego w zamówieniu. 
b/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości  2 500 zł. 
c/ za zwłokę w usunięciu wad w wykonaniu usługi określonej w § 1, w wysokości 100 zł za 
każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3.Kary określone powyżej nie wykluczają dochodzenia odszkodowań, przewyższających kary 
umowne, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 6 

Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialny jest  ze strony Zamawiającego: 

 - Kieruczenko Krzysztof –inwentaryzacje sieci i przyłączy ciepłowniczych;  

 - Jolanta Skolimowska- Gyrczuk- mapy do celów projektowych. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 8 
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle 
realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, 
będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego. 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
WYKONAWCA                                  ZAMAWIAJĄCY  
 


