
Wzór umowy 
UMOWA Nr …………………….. 

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu …………………. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  w Białej Podlaskiej wpisaną 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 14 212 500,00 zł, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu  - Sebastiana Paszkowskiego 
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 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą oraz wymaganiami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dostarczenia Zamawiającemu asortyment w 
ilości zgodnymi z ofertą przedłożoną Zamawiającemu, stanowiącą integralną część niniejszej 
umowy.  

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przez niego asortyment będzie fabrycznie nowy, 

dobrej jakości oraz będzie spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do 
zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce.  

2. Dostarczony asortyment zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy lub przewoźnika w zakresie ilości i jakości dostarczonego 
asortymentu ze złożonym zamówieniem oraz ewentualnych uszkodzeń fizycznych, co 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia, iż dostawa nie spełnia warunków zamówienia, lub niniejszej 
umowy albo posiada uszkodzenia fizyczne dostarczony asortyment nie zostanie przyjęty,  
a Wykonawca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z § 7 ust. 1  niniejszej umowy.   

4. W przypadku przyjęcia dostawy w części, wysokość kary, o której mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie ustalona  proporcjonalnie do stopnia zrealizowanego zamówienia.  

5. Wykonawca zamówiony asortyment dostarczy do siedziby Zamawiającego do dnia – 20 lipca 
2021 roku.  

6. Do każdej dostarczonej przepustnicy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć następujące 
dokumenty:  
a) kartę katalogową producenta w języku polskim zawierającą rysunek przekrojowy 

armatury   
z określeniem głównych wymiarów, w tym wymiarów kołnierzy, certyfikaty 
materiałowe oraz potwierdzoną pozytywną próbę szczelności wg PN-EN-12266-1, 

b) deklarację zgodności z PED 97/23/EC,  
c) certyfikat materiałowy głównych elementów - EN-10204-3.1,  



d) certyfikat funkcjonalny  - EN-10204-3.1,           
e) DTR w języku polskim.  
f) Instrukcję montażu oraz eksploatacji przepustnic (zawierającą zalecenia montażowe, 

opis działania, zalecane warunki pracy, instrukcję konserwacji). 
 

§ 3 
1. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji na wady asortymentu nie dające się 

stwierdzić w dacie odbioru, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad asortymentu. 
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie dokonane w formie pisemnej lub elektronicznie. 
Wykonawca 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.  

2. Jeśli asortyment będzie niezgodny z umową lub zamówieniem, albo uszkodzony fizycznie 
Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy nowy, wolny od wad w ilości zgodnej  
z zamówieniem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niemożliwości 
dotrzymania terminu przez Wykonawcę, zawiadomi on o tym fakcie Zamawiającego na 
piśmie z podaniem powodów niemożności dotrzymania terminu.  

3. Wykonawca udziela na dostarczony asortyment gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od 
daty dostarczenia.  

4. Wykonawca zobowiązania gwarancyjne wykonuje niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez 
Zamawiającego, bądź w odrębnie ustalonym przez strony terminie nie dłuższym jednak niż 
7 dni.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych przez 
Wykonawcę bez uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 lub 
niedotrzymania innego terminu ustalonego pomiędzy stronami, Zamawiający jest 
uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 
jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, wynikające z wymiany asortymentu obciążonego 
wadami jakościowymi i ilościowymi jak też niezgodnych z umową lub zamówieniem albo 
uszkodzonych fizycznie oraz koszty transportu asortymentu wolnego od stwierdzonych wad, 
a poza tym Wykonawca pokryje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Zamawiającego 
w związku z wszczętym przez niego postępowaniem reklamacyjnym, co nie wpływa na inne 
prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy lub z mocy prawa.   
 

§ 4 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

będzie Krzysztof Kieruczenko  tel. 664 116 322.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 

będzie…………………………………..………..tel. ……….……………………………………….. . 
 

§ 5 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony asortyment, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

z dnia ....................................... cenę …………………..……….… brutto zł (słownie złotych: 
………………………………………………) pod warunkiem dostarczenia asortymentu zgodnego z 
umową.  

2. Podstawą zapłaty za dostarczony asortyment będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez 
Wykonawcę na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów dostawy 
(WZ) oraz bezusterkowego protokołu odbioru.  



3. Płatność ustala się na 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

4. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku opóźnienia płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowań będą stanowić kary umowne.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 0,3% wartości 

umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie 
asortymentu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto 
określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy 
Zamawiającego.  

4. 3.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 10% wartości 
umownej brutto określonej w § 6 ust.1  niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.  
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.    
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których 

uzyska dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania swoich danych osobowych   

w granicach  i zakresie bezpośrednio związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 
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, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 

 
 

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 


