
 

Załącznik Nr 2 
UMOWA nr 20/2018 

na dostaw ę (zwana dalej „Umow ą”)  
 

 

zawarta w dniu ……………… w Ciechanowie pomiędzy: 
 
Spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., z siedzibą 
w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134317, o wysokości 
kapitału zakładowego 10 607 420,00 zł, NIP 566 000 52 65, REGON 130 116 147 które 
reprezentują: 
 
Prezes Zarządu   –  Małgorzata Niestępska 
Z-ca Prezesa Zarządu  –  Krzysztof Łyziński 
 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym lub Stroną , 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: 
………………………………………………………………………………………………….  
 
zwanym dalej Dostawcą lub Stroną 
 
Zawarcie Umowy następuje w związku z udzieleniem Wykonawcy zamówienia zgodnego z 
……………………….nr ……………………………. z dnia ………………, 
przedstawionym przez Zamawiającego w postępowaniu niepublicznym na 
„…………………………………….”. Zamówienie zostało udzielone w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z 
„……………………………………….” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j.). 
 

§1. 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego materiałów 

hydraulicznych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy - ofercie wraz 
z zestawieniem materiałów. 
 

§2. 
Termin i sposób realizacji umowy 

 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały hydrauliczne, określone w § 1 ust. 1 

Umowy, na swój koszt i ryzyko, w miejsce wskazane w ust. 3 poniżej.  
2. Ryzyko utraty i uszkodzenia dostarczanych w ramach Umowy materiałów hydraulicznych, 
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obciąża Dostawcę do chwili odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem 
przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 
Ciechanów. 

4. Termin dostawy:  do 25.06.2018r. 
5. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:00 – 12:30, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnienie na następujący nr telefonu Grzegorz Dąbrowski   23 672 44 14 - co najmniej na 
jeden dzień roboczy przed realizacją dostawy. 

 
§3. 

Odbiór towaru 
 

1. Zamawiający dokona odbioru materiałów hydraulicznych, określonych w § 1 ust. 1 
Umowy, pod względem ilościowym w miejscu i dniu dostawy. Strony sporządzą protokół 
zdawczo-odbiorczy z odbioru. 

2. Dostawca musi przedstawić certyfikaty jakości dotyczące materiałów hydraulicznych i 
dostarczyć je Zamawiającemu nie później niż na dzień wystawienia faktury. 

3. W przypadku, gdy dostarczone na podstawie Umowy materiały hydrauliczne nie będą 
spełniać wymagań Zamawiającego określonych Umową, Dostawca na swój koszt wymieni je 
na towary odpowiednie i wolne od wad, w terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu 
przez Strony. 

§4. 
Wynagrodzenie 

 
1. Za dostarczone materiały hydrauliczne, określone w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający 

zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w następującej wysokości: 
Zadanie ……… (oferta z dnia ………) …………netto tj.  ……..zł brutto 
(słownie: ……………………)  
łączne wynagrodzenie za wykonanie Umowy wynosi ……….zł …………netto 
tj.  ……..zł brutto (słownie:………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zawiera również załadunek 
i transport ww. materiałów hydraulicznych do siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 5. 

Sposób zapłaty 
 

1. Zapłata za należytą realizację przedmiotowej dostawy nastąpi w oparciu o fakturę VAT 
prawidłowo wystawioną przez Dostawcę oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-
odbiorczy. Faktura płatna będzie na rachunek bankowy nr …………………………. w terminie 
60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Dostawca zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu uregulowania całego 

wynagrodzenia objętego daną fakturą. 
 

§6.  
Gwarancja 

1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczone materiały hydrauliczne na okres 3 lat  od dnia 
podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Dostawca bierze odpowiedzialność za wady ukryte materiału dostarczonego zgodnie 
z zamówieniem. 
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3. Przy dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu wymagane Deklaracje Zgodności i 
Aprobaty Techniczne na materiały hydrauliczne, będące przedmiotem umowy  przy 
dostawie. 

§ 7.  
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

 
1. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

- ………………….tel. ……………… 
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:. 

- Grzegorz Dąbrowski   23 672 44 14 
 

§ 8.  
Odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy 

 
1. W razie rozwiązania Umowy lub rozwiązania Umowy w części przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,  bądź rozwiązania Umowy lub rozwiązania Umowy 
w części przez Dostawcę  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto całej Umowy w 
przypadku rozwiązania Umowy w całości, a w przypadku częściowego rozwiązania Umowy w 
wysokości  10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dotrzymaniu terminów dostawy, określonych w § 2 ust. 
5 Umowy oraz w terminów określonych w § 3 ust. 3 Umowy, Zamawiający ma prawo 
obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wartość 
kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych 

4. Kary umowne, określone w Umowie, płatne będą w terminie 14 dni od daty doręczenia 
Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej wezwania do zapłaty, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej z wystawionej przez 
Dostawcę faktury. 

 
§ 9.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym 

miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1— Oferta wraz z zestawieniem materiałów 

 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                       DOSTAWCA 
  
 


