
 
 

Załącznik Nr 10 do SWZ- wzór umowy 

UMOWA NR …………………………………….I/2019 

zawarta dnia……………w Puławach pomiędzy:  

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod              

Nr 0000012660, NIP: 716-000-50-79; REGON: 430530676, wysokość kapitału zakładowego 

7 630 000,00 PLN, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu                   - Pawła Iwaszko 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

………………………., z siedzibą w ………………., ul……………………, wpisanym/ą do 

………………………………………………………… pod Nr…………………. 

NIP:……………, REGON:……………, wysokość kapitału zakładowego: 

………………………………… reprezentowanym/ą przez: 

……………………………………/imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy/ 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”   

została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminu wewnętrznych procedur zawierania umów w ramach 

dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach. 

§ 1. 

Przedmiot i zakres umowy. 

 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej 

w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (dla przebudowy sieci projekt 

budowlany i wykonawczy oprawione w oddzielnych tomach) oraz uzyskanie 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę w następującym zakresie: 

 

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na wysokoparametrową do budynków przy ul. 

Wróblewskiego 16A, 16B, 16C, 16D, 14, 12, 12A, 10, 10A, 10B, i Kusocińskiego 7, 5, 

5A, 3, 3A, 1, 1A w Puławach w rejonie ulic: Wróblewskiego, Prusa, Kusocińskiego  

w Puławach i opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla węzłów 

cieplnych (należy opracować projekty budowlano – wykonawcze odrębnie w tomach dla 

każdego z węzła) dla budynków lub ich części zgodnie z Warunkami Technicznymi Nr  
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TP-0086/2019/2566 z dn. 2019-04-25, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie 

wykonawstwa robót prowadzonych na podstawie projektu będącego przedmiotem 

zamówienia. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. 

 

§ 2. 

Terminy realizacji. 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2019 r., 

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień, podpisania protokołu 

końcowego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla sieci i 

przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie węzłów cieplnych.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy jest możliwa, w razie wystąpienia jednego z następujących przypadków: 

3.1. wystąpienia okoliczności, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które 

nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego Strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie zawierania umowy i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 

wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią; 

 Strona powołująca się na okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 

4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, Strony uzgodnią nowy 

termin realizacji Umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonanie umowy zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru dokumentacji, 

sporządzonym przez Zamawiającego, podpisanym przez obydwie Strony. 

6. Protokół bezusterkowego odbioru dokumentacji będzie stanowić podstawę do wystawienia 

faktury VAT. 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy mapę do celów projektowych, w 

terminie uzgodnionym przez obie Strony. 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca wykona prace objęte umową zgodnie z: Prawem budowlanym, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa  

i normami, właściwymi uzgodnieniami oraz zawodową starannością i odpowiedzialnością 

za realizowane zamówienie. 

2. Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać wszelkie 

prace związane z realizacją zamówienia, wynikające z Prawa budowlanego oraz zapisów w 

SWZ. 

 

 



 
 

3 
 

§ 6. 

Wynagrodzenie. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie za łączną cenę ryczałtową: 

netto: .............................. zł     VAT: ................... zł  brutto: …………………………..zł 

(słownie brutto:…………………………………………………………………………zł) 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może wzrosnąć z uwagi na błędy popełnione 

przez Wykonawcę przy ustalaniu wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres rzeczowy określony w §1 umowy oraz inne koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy określone w SWZ i w niniejszej umowie. 

W przypadku pominięcia w wycenie jakiejkolwiek pozycji robót wynikających z SWZ 

Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 

ust.1 bez prawa roszczeń z tego tytułu. 

4. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie doliczany wg stawki obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie netto jest stałe 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół końcowego 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7. 

Rozliczenie za roboty. 

1. Zapłata łącznego wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 nastąpi w formie przelewu na 

konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 

do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z końcowym 

protokółem odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanym przez Komisję Odbiorową. 

Dostarczona faktura VAT bez ww. protokołu zostanie odesłana Wykonawcy bez 

dokonania zapłaty. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

3. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie doliczany wg stawki obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie netto jest stałe 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 8. 

Gwarancja i rękojmia na roboty. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres:        

3 lat licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia . 

Jeżeli po zakończeniu odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że jakakolwiek 

część prac jest wadliwa, to okres gwarancji i rękojmi w stosunku do niej biegnie od nowa 

od dnia, w którym została ona naprawiona lub wymieniona na nową wolną od wad. 

2. W przypadku ujawnienia się wad po odbiorze końcowym, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub 

wymiany na nowe wolne od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyżej wyznaczonym terminie, 

Zamawiający zleci naprawę lub wymianę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy. Koszty takiego usunięcia lub wymiany oraz należne kary umowne 

Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 

bądź z zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Takie działanie nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w §10. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia wad po odbiorze końcowym w okresie 

udzielonej gwarancji i rękojmi, których usunięcie będzie wymagać podjęcia kwoty ze 

złożonego zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca nie będzie 

rościł sobie praw do tej należności. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady przez 

Wykonawcę, wtedy Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty, stanowiącej 

równowartość wadliwej rzeczy lub roboty z wynagrodzenia Wykonawcy lub ze złożonego 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także przedstawić roszczenie 

o odszkodowanie. 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 

umowy  w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w postaci 

nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania o 30 dni dłuższym licząc od daty spisania 

protokołu bezusterkowego odbioru dokumentacji. 

2. Strony uzgadniają, że do dnia wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, Wykonawca złoży zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi 

w wysokości 40% złożonego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy tj. 

6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej, 

płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem 

obowiązywania o 30 dni dłuższym od upływu terminu gwarancji i rękojmi. 

3. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji 

i rękojmi, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zatrzyma z faktury końcowej kwotę 

w wysokości 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych)  

4. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

5. Zwrot zatrzymanej kwoty po potraceniu kosztów napraw, pomniejszonej o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

były one przechowywane, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w 15-tym dniu po 

upływie terminu gwarancji i rękojmi, lecz nie wcześniej niż po protokolarnym stwierdzeniu 

usunięcia wad. 

§ 10. 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w §2 ust.1 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto 

określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
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1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót przewidzianych 

umową lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub wymianę na nowe wolne od 

wad, 

1.3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto 

określonego w §7 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §13. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda poniesiona będzie wyższa od wysokości kary. 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji w postaci 

kar umownych lub obowiązku zapłaty odszkodowania dla Wykonawcy, gdy: 

1.1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

1.2. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub złożono wniosek o ogłoszenie jego 

upadłości lub otwarto postępowanie układowe albo likwidację firmy Wykonawcy. 

1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosi 

zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12. 

Zmiany umowy. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy. 

§ 13. 

Zamawiający przetwarzać będzie dane osobowe Wykonawcy zgodnie z Regulacją dot. Ochrony 

Danych: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000, z póź.zm.), a także wszelkimi przepisami 

i regulacjami w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek 

jego późniejsze zmiany. Klauzula Informacyjna Zamawiającego stanowi załącznik do SWZ. 
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§ 14. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 15. 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące powstać z tytułu realizacji postanowień niniejszej 

umowy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie, a jeżeli to nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, to przez właściwy Sąd w Puławach. 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy w tym: Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. 

§ 17. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

WYKONAWCA :        ZAMAWIAJĄCY: 


