
U M O W A Nr:  …/PEC/2016         Projekt  

 

zawarta w dniu ………...2016 r. w Ciechanowie pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18,06-

400 Ciechanów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 

0000134317 , NIP 566-000-52-65, REGON 130116147 reprezentowanym przez : 

Prezes Zarządu – Małgorzata Niestępska 

Z-ca Prezesa Zarządu – Krzysztof Henryk Łyziński 

                         

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

reprezentowanym/ą przez: 

………………………………………………………………………………………………….z

wanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku  wyboru  najkorzystniejszej oferty wyłonionej w  przeprowadzonym przez 

Zamawiającego procesie wyboru Wykonawcy w formie zapytania ofertowego 

nr……………..,  Strony zgodnie postanowiły, że: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie pn. 

………………………………………………………………………………………….. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania co do jego wykonania zawiera 

załącznik              nr 1 w treści odpowiadającej zakresowi określonemu w  zapytaniu 

ofertowym     

 

§ 2  

1. Zamawiający zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy w ciągu ….. miesięcy od dnia 

podpisania umowy w zakresie zadań określonych w …………………………..  

2. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy zawiera – „Harmonogram  

stanowiący integralną część niniejszej Umowy – załącznik nr…………………. . 

 

 

 

§ 3 

1. Przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia prac przy realizacji zadania jest dzień podpisania 

umowy.  

2. W ciągu 14 dni od dnia  podpisania umowy Zamawiający zobowiązany jest do 

przekazania w formie pisemnej  Wykonawcy informacji i danych niezbędnych do 

wykonania niniejszej umowy zgodnie z „Wykazem danych” załączonym do umowy – 

Załącznik nr 3 

3. W przypadku braku danych możliwości przekazania wszystkich danych z powodu ich 

braku lub konieczności wykonania pomiarów lub zebrania okresowych odczytów z 

urządzeń pomiarowych Strony uzgodnią inny termin na przekazanie danych, co nie 

wpływa na termin wykonania umowy o których mowa w § 2. 



 

4. W dniu podpisania umowy Zamawiający  przekaże  Wykonawcy dane zawarte w  pkt. 

…………………………………… 

5. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, mających znamiona siły wyższej,  

mogących mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zamówienia objętego niniejszą 

umową Wykonawca na piśmie powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w 

kwocie : 

 

         …………………………………………plus  podatek od towarów i usług według stawki 

23 % , łącznie…………………………………………………………………………….., 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust.1 stanowi sumę wynagrodzenie za 

wykonanie poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia.    

3. W rozbiciu na poszczególne etapy: 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu 

poszczególnych etapów umowy na podstawie faktur VAT , które wystawione zostaną  na 

podstawie protokołu odbioru dokonanego przez Zamawiającego i podpisanego przez 

strony umowy.  

 

6. Termin płatności faktury nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru za 

każdy etap. 

 

  

§ 5 

 

1. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego 

osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie 

poszczególnych czynności na rzecz Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które wykonywać będą prace będące przedmiotem 

umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych 

obowiązków. 

  

§ 6 

Wykonawca, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym Wykonawca powierzył 

wykonywanie przedmiotu zamówienia, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zleceniodawcy, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 7 

 



Strony umowy ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie 

realizacji, uzgadniania przyjętych rozwiązań, zgłaszania uwag, uczestniczenia w spotkaniach 

na których podejmowane będą decyzje związane z wykonaniem przedmiotu umowy są: 

a) Ze strony Wykonawcy: 

       ……………………………………………………………………………………. 

b) Ze strony Zamawiającego : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 8 

 

1. Wszystkie elementy składowe opracowania powinny zostać wykonane w 2 (trzech)           

egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 2 kopiach na płycie CD w formatach 

edytowalnych i umożliwiających aktualizację założeń i obsługiwanych przez 

pakiet……………………….. Dodatkowo, Wykonawca powinien przygotować 

prezentację multimedialną prezentującą efekty prac i przygotowane warianty realizacji 

inwestycji po wykonaniu studium. 
2. Wykonawca na każdym etapie po wykonaniu prac przekaże w formie elektronicznej 

wersję opracowania do oceny przez Zamawiającego w celu wniesienia ewentualnych 

uwag lub poprawek.     

3. W terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania wersji elektronicznej danego etapu 

opracowania przez Wykonawcę, Zamawiający wniesie uwagi lub poprawki.  

4. W przypadku braku uwag  lub upływu terminu określonego w ust.3 Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu opracowanie w formie wymaganej w ust.1 

5. W przypadku wniesienia uwag lub poprawek, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 5 dni 

roboczych dokonać odpowiednich zmian i przekaże Zamawiającemu opracowanie w 

formie wymaganej w ust.1. 

6.  Zamawiający potwierdzi  odbioru prac protokołem odbioru.  

 

§ 9 

Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego w ramach ceny umownej określonej w § 4 pkt. 1 autorskie prawa majątkowe 

do dzieł powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji 

określonych w treści art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy określonego w §2  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego wartości umowy za każdy dzień 

zwłoki, jednak całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 



 

§ 11 

1. Zmiany umowy możliwe są w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 

b) zmiany przez Zamawiającego zakresu umowy z zastrzeżeniem, że nie może 

powodować to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.  

c) zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę różnicy podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

2. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zmiany harmonogramu prac jednakże nie 

mogą one wpłynąć na termin realizacji umowy. 

3. Zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

§ 12 

1. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy powinno być 

przekazane drugiej stronie, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu 

Cywilnego,  

2. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zmiany do niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w 

formie aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 

4. Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron 

 

 

                       

 

 

 

                                                                              

…………………………………….                   ……………………………………….. 

                    Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


