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, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Sebastiana Paszkowskiego
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
zwanym dalej w treści umowy „Dostawcą”,
następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy
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 Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowych materiałów
preizolowanych w technologii ………………………. zgodnie z ofertą z dnia ……………..…….. oraz
załączonymi do oferty zestawieniami materiałów.
Wymagany okres gwarancji na dostarczone materiały wynosi 60 miesięcy. Dostawca obowiązany
jest wręczyć Zamawiającemu warunki gwarancji jakości na dostarczone materiały preizolowane.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia
w terminie
dnia……………………………..
2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska ul. Pokoju 26.
3. Dostawa do Zamawiającego w dni robocze: poniedziałek-piątek w godz.700-1500.

do

§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Dostawcy z załącznikami,
2) opis przedmiotu zamówienia.
§4
1. Za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości netto …………. słownie: ……………………….. Do ceny netto zostanie doliczony podatek
VAT…………..%.w wysokości ……….………………….………..zł.
2.
Wartość
brutto
przedmiotu
umowy
wynosi:
……………………….
zł
słownie:………………………..…………………….
3. Cena określona w punkcie 1 nie może być zmieniona przez okres trwania umowy. W cenę
wkalkulowany jest koszt dostawy.
§5
Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowań będą stanowić kary umowne.
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 0,4% wartości umownej
brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu

zamówienia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto
określonej
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, gdy Dostawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.
3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 10% wartości umownej
brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
4. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§6
1. Podstawą zapłaty za dostarczone materiały preizolowane będzie stanowić faktura VAT,
wystawiona przez Dostawcę, na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego
dokumentów dostawy (WZ).
2. Płatność ustala się na 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto Dostawcy
wskazane w fakturze VAT.
3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia płatności faktury Dostawca ma prawo naliczyć odsetki
– za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§7
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) Strony ustalają, iż Administratorem danych osobowych podanych w procesie
przyłączenia jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Pokoju 26, w Białej Podlaskiej. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@pecbp.pl. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji niniejszej umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz czas po upływie okresu
przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją.
3. Wskazane w ust. 1 dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów
informatycznych, firmom doradczym, projektowym i audytowym oraz kancelariom prawnym,
z którymi współpracuje Administrator.
4. Strony umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Stronom przysługuje prawo wniesienia
skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5. Strony umowy są zobowiązane do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom,
których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji 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, w/g siedziby Zamawiającego.

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