
 

 

Umowa                           zawarta w Białej Podlaskiej w dniu                           2021 roku pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej  
ul. Pokoju 26 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców numer KRS 0000086154,  
Kapitał Spółki  14 212 500,00 zł., numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649 
reprezentowaną przez: 
Sebastiana Paszkowskiego - Prezesa Zarządu 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a 
          

        

 
reprezentowanym przez: 

       

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą,  
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty DOSTAWCY w trybie przetargu 
nieograniczonego na zasadach przewidzianych w Regulaminie zamówień niepodlegających ustawie Prawo 
zamówień publicznych udzielanych przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez DOSTAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO fabrycznie 

nowych układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 
wynikających z działalności ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić 
podstawy do roszczeń ze strony DOSTAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Do dostawy powinny być dołączone certyfikaty, zatwierdzenia typu MID. 
4. Dostawa układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej zostanie każdorazowo potwierdzona 

protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Dzień podpisania 
protokołu odbioru jest dniem dostawy. 

5. DOSTAWCA oświadcza, że dostarczane układy pomiarowo rozliczeniowe energii cieplnej  spełniają wymogi 
obowiązujących norm, są dopuszczone do obrotu oraz odpowiadają parametrom opisanym w zapytaniu 
ofertowym 

§ 2 
1. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 31 grudnia 2022 r.  
2. DOSTAWCA udziela na dostarczone układy pomiarowo rozliczeniowe energii cieplnej gwarancji na okres 36 

miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
3. W przypadku wad jakościowych lub ilościowych możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy, 

ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszał reklamacje w terminie 7 dni od daty dostawy. W przypadku pozostałych 
wad, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad. 
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie dokonane w formie pisemnej lub faxem. DOSTAWCA jest obowiązany do 
rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że ze względów technicznych konieczne 
będzie ustalenie innego terminu, który strony ustalą na piśmie. 

4. Jeśli układy pomiarowo rozliczeniowe energii cieplnej będą niezgodne z umową, opisem zamówieniem, 
DOSTAWCA bez żadnych kosztów dodatkowych dla ZAMAWIAJĄCEGO dostarczy wolne od wad lub w ilości 
zgodnej z zamówieniem lub naprawi wadliwe, zgodnie z wyborem ZAMWIAJĄCEGO, w terminie wskazanym 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu przez DOSTAWCĘ, zawiadomi 
on o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie z podaniem powodów niemożności dotrzymania terminu, a 
Strony uzgodnią termin wykonania obowiązków gwarancyjnych. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych przez DOSTAWCĘ bez 
uprzedniego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub niedotrzymania 



dodatkowego terminu, zgodnie z ust. 3 powyżej, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zlecenia wykonania 
zastępczego, na koszt i ryzyko DOSTAWCY. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia kosztów 
wykonania zastępczego z wynagrodzenia przysługującego DOSTAWCY. 

6. DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty naprawy lub wymiany układów pomiarowo 
rozliczeniowych energii cieplnej  oraz koszty transportu, a poza tym DOSTAWCA pokryje wszystkie zasadne 
koszty i wydatki poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO z tym związane. 

§ 3 
1. Cena brutto umowy wynosi ………… zł (słownie złotych: …………. 00/100), a cenę powyższą wyliczono na 

podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku do niniejszej umowy. 
2. Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru i obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty 

związane z dostawą wyrobów.  
3. Ceny jednostkowe netto/brutto, określone przez Sprzedającego w formularzu ofertowym nie wzrosną przez 

cały okres trwania umowy. 
4. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 4 
1. Strony ustalają, że zapłata za dostarczane układy pomiarowo rozliczeniowe energii cieplnej nastąpi na 

podstawie faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU, przelewem na konto 
DOSTAWCY. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez DOSTAWCĘ jest protokół odbioru podpisany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO po sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy z zamówieniem. 

3. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO 
poleceniem przelewu. 

§ 5 
1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości określonej jako iloczyn prognozowanej ilości zakupu w 2021 roku oraz 
średniej ceny jednostkowej wyliczonej na podstawie cen podanych w formularzu, gdy 
ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy, 

b) w wysokości 0,2% wartości zamówionych układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej  
(brutto) nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w wysokości 0,6% wartości (brutto) układu pomiarowo rozliczeniowego energii cieplnej, w którym 
stwierdzono wady lub usterki, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku 
usunięcia wady lub usterki urządzenia bądź niewykonania obowiązku dostarczenia urządzenia 
zastępczego (zgodnie z § 2 umowy). 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kary umowne w wysokości 10% wartości określonej jako iloczyn 
prognozowanej ilości zakupu w 2021 roku oraz średniej ceny jednostkowej wyliczonej na podstawie cen 
podanych w formularzu (brutto), gdy DOSTAWCA odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które 
odpowiada ZAMAWIAJĄCY. 

3. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych, ciepłomierze nie zostaną przyjęte, a 
ZAMAWIAJĄCY naliczy kary wedle zasad przewidzianych w ust. 1 lit. „b” niniejszego paragrafu. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od umowy. 
§ 6 

Termin dostawy: maksymalnie 20 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia zamówienia do Dostawcy. 
§ 7 

1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących 
powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy będzie sąd, w okręgu którego ma swoją siedzibę 
ZAMAWIAJĄCY. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 
3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i obowiązuje 

od daty podpisania. 
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zamówienia oraz reklamacje w elektronicznej formie będą składane na: 

a) Adres e-mail       



b) Numer faksu       

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu i nadzoru na prawidłową realizacją umowy są: 
a) Po stronie ZAMAWIAJĄCEGO: Radosław Firysiuk tel: 664 116 326 email: r.firysiuk@pecbp.pl 

b) Po stronie DOSTAWCY:    tel.   e-mail    

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                 DOSTAWCA 
 
 


