
Znak sprawy 2/TL/2020                                                                    Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 
PROJEKT UMOWA 

Zawarta w dniu .............. r. pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., 27-400 Ostrowiec 
Św. ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze pod pozycją 
KRS 0000010670, NIP 661 000 02 08, Regon 290513364, kapitał zakładowy 42 979 000,00 zł, 
reprezentowaną  przez: 

1. Dariusza Wojtasa   Prezesa Zarządu 

2. Renatę Mikołajczak  Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym. 

.                     , zarejestrowaną w ..................................................................... w rejestrze pod pozycją 

............................................................, NIP .............., Regon ............................., reprezentowanym 
przez: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

zwanym dalej Dostawcą ,   

Dostawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. 
na podstawie oferty Dostawcy z dnia ..........................r  

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Ogłoszenie o przetargu dla potrzeb udzielenia zamówienia sektorowego 

2. Oferta przetargowa 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  
Dostawa, instalacja i uruchomienie kalorymetru do oznaczania ciepła spalania i wyliczania wartości 
opałowej paliw stałych, biomasy i paliw ciekłych wraz z wyposażeniem na potrzeby ciepłowni MEC 
ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. 
 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do          r. 

2. O dniu dostawy, instalacji i uruchomienia kalorymetru, przypadającego przed wskazaną datą, 

Dostawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze 

przypadające przed tym dniem. 

 
§ 3 

Warunki płatności 

1.  Z tytułu prawidłowego, zgodnego z Ogłoszeniem o przetargu, wykonania Umowy, Dostawcy 
przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości …………………................... zł (słownie : 
..........................................................) brutto, w tym …………........ zł (słownie: 
…………………………………...............................) podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Ogłoszeniem, nawet jeśli czynności te 
nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Dostawca mając możliwość 
uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie 
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może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie 
mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 
Umowy.  

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę będzie bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy 
potwierdzony protokołem odbioru.  

4.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Dostawcę w terminie do 30 
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury 
VAT, przelewem bankowym na konto Dostawcy wskazane na fakturze.  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Dostawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki 
dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

§4 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy zgodnie z 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do dnia wskazanego w §2.  

2. Odbioru jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół 
zdawczo-odbiorczy.  

3. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza  

…………………………………tel………………………………  

4. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Dostawca wyznacza 
…………………………………tel………………………………  

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający 
ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu wykonania przez Dostawcę  podpisze 
przedmiotu umowy zgodnie z Umową, Ogłoszeniem o przetargu oraz ofertą z zachowaniem prawa 
do obciążenia Dostawcy karą umowną o jakiej mowa w § 6 ust 1 b niniejszej Umowy. 

§5 

Gwarancja 

1. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji  na okres nie krótszy niż 24 
miesiące licząc od dnia odbioru  potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. Dostawca 
ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia, w 
szczególności zmniejszające jego wartość użytkową lub techniczną. 

2. Okres gwarancyjny obejmujący całość przedmiotu zamówienia, liczony od daty odbioru , wraz z 
bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w 
miejscu Użytkowania, realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację 
producenta, 

3. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis na koszt 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie 
działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca,   

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu 
zamówienia,  

5. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę ( przystąpienie do naprawy poprzez stawiennictwo serwisanta ) 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki,  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia 
przyjęcia zgłoszenia przez serwis ( telefonicznie, faxem lub e-mailem )  
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7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.  

8. Niezależnie od udzielenia gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność względem 
Zamawiającego z tytułu rękojmi, przy czym na podstawie art.558 §1 kodeksu cywilnego rozszerza 
się odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady na okres nie krótszy niż okres 
obowiązywania gwarancji, w tym obejmujący czas o jakim mowa w ust 7 powyżej. 

 

§6 

Kary umowne. 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

b. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki;  

c. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Dostawcy 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto Dostawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości 
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 7  

Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Dostawcy,  

b. z jakiegokolwiek składnika majątku Dostawcy zostanie wszczęta egzekucja sądowa lub 
administracyjna,  

c. Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego, 

d. Dostawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, 

e. Dostawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od powiadomienia go o jej 
istnieniu,.  

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a. Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru,  

b. Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.  

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 90 dni od daty powzięcia 
informacji o przesłankach do odstąpienia od umowy. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu.  
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3. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści Ogłoszenia o przetargu oraz oferty 

Dostawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W zakresie nie uregulowanym Umową ma 
zastosowanie Ogłoszenie o przetargu, a także przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy 
sprzedaży.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią Ogłoszenie o przteragu wraz z ofertą Dostawcy.  

 

Zamawiający:           Dostawca 


