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UMOWA - projekt 

zawarta dnia...........................2021 r. pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy  
ul. M. Kopernika 9A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000 64803, posiadającym kapitał 
zakładowy w wysokości 22 021 500 PLN, NIP: 718–000–01–45, REGON: 45018317 zwanym dalej 
„Zamawiającym" z jednej strony, reprezentowanym przez:  

Radosław Żegalski – Prezes Zarządu 

a 

.................................................................................................................................................................. 

z siedzibą w ............................................................................................................................................. 

*wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez .................. pod nr ....................... z kapitałem 

zakładowym ......................PLN  

*ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ........................., prowadzonej przez 

................................................................................................................................. 

NIP ................................. , Regon .................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. ............................................................................................................................................................., 

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

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą roboty związane z montażem i wymianą izolacji 
termicznej rurociągów sieci cieplnej i technologicznych na terenie miasta Łomża: 

a) Zadanie I wykonanie izolacji termicznej z łupków twardych o grubości  100 mm z 
płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm  rurociągu zasilającego sieci 
ciepłowniczej magistralnej Dn400, L= 50,00 mb na niskiej estakadzie nad rzeczką 
Łomżyczką przy ul. Poznańskiej w Łomży. 

b) Zadanie II - wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 100 mm z 
płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm rurociągów technologicznych 
wewnątrz istniejącej kotłowni gazowej  Szpitala Wojewódzkiego przy Alei Piłsudskiego 
w Łomży. 

c) Zadanie III - wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 100 mm z 
płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm rurociągów technologicznych 
wewnątrz budynku Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży. 

§ 2  

1. Materiały niezbędne do wykonania izolacji termicznej rurociągów zapewnia i dostarcza 
Wykonawca. Na zastosowane materiały Wykonawca winien posiadać stosowne atesty i 
zezwolenia dopuszczające do ich zastosowania na terenie Polski. 

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - 
Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu. 
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§ 3  

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie 
od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi - od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 4  

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.07.2021r.  
2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku: 

a) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
b) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

§ 5  

Zamawiający w terminie uzgodnionym przez Strony przekaże protokólarnie Wykonawcy teren 
wykonania robót. 

§ 6  

1. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego będzie Adam Florczyk 
2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie .........................................  

§ 7  

1. Roboty prowadzone będą w czynnych obiektach i na czynnych rurociągach sieci cieplnej 
magistralnej oraz rurociągach technologicznych kotłowni gazowej Szpitala Wojewódzkiego i 
kotłowni Ciepłowni Miejskiej, dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany: 

a. do zastosowania odpowiednich oznakowań dla ruchu pieszego i jezdnego oraz 
zabezpieczenia terenu robót. 

b. do zastosowania i przestrzegania przepisów BHP odpowiednich dla tego rodzaju robót. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wykonania robót w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 
uprawnionego nadzoru wykonawczego – kierownika budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i przestrzeganie przepisów 
BHP oraz bezpieczeństwo w obszarze prowadzonych robót. 

5. Po zakończeniu robót izolacyjnych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonania robót izolacyjnych. 

6. Zamawiający w zakresie Zadania I nie zapewnia punkt poboru energii elektrycznej i wody do 
wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8  

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  
a) informowanie inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy 

Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

§ 9  

1. Strony ustalają wynagrodzenie netto, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z przyjętą 
ofertą: 
a) Zadanie I - cena netto ………………….............................…………….. zł. (słownie złotych: 

………………………………………………..…………………………………………………… 
Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi 23%. Wartość 
robót łącznie z podatkiem VAT (brutto) wynosi ...........................................…………….. zł. 
(słownie złotych: …………………………………………………………..……………........……) 
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b) Zadanie II - cena netto ………………….............................…………….. zł. (słownie złotych: 
………………………………………………..…………………………………………………… 
Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi 23%. Wartość 
robót łącznie z podatkiem VAT (brutto) wynosi ...........................................…………….. zł. 
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………) 

c) Zadanie III - cena netto ………………….............................…………….. zł. (słownie złotych: 
………………………………………………..…………………………………………………… 
Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi 23%. Wartość 
robót łącznie z podatkiem VAT (brutto) wynosi ...........................................…………….. zł. 
(słownie złotych: ………………………………………..…………………………………………) 

2. W przypadku nie wykonania całości zakresu rzeczowego robót określonych w § 1 Umowy, 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Wartość niewykonanych prac 
zostanie określona na podstawie ceny ofertowej kompleksowego wykonania robót przez 
Wykonawcę. Z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego wykonanych robót Wykonawcy nie służy 
wobec Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. Ewentualne zwiększenie zakresu 
rzeczowego o roboty dodatkowe, których wykonania nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem realizacji umowy, nastąpi na tych samych warunkach i w oparciu o czynniki 
cenotwórcze zastosowane do ustalenia ceny ofertowej, po podpisaniu stosownego aneksu do 
umowy. 

3. Roboty uzupełniające lub dodatkowe nieprzewidziane, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których 
zakres finansowy nie będzie przekraczał 20% ceny ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych cen norm, 
parametrów i standardów, po ustaleniu zakresu rzeczowego, finansowego oraz terminu realizacji. 
 

§ 10  

1. Strony ustalają, ze zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur za każde zadanie 
wystawionych po wykonaniu i protokólarnym odbiorze robót.  

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego 
na fakturze jako odbiorcy faktur. 

3. Zapłata należności wynikająca z faktury nastąpi w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia, 
przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze.  

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać ustawowych odsetek. 
 

§ 11  

1. Datą wykonania przedmiotu zamówienia jest data dokonania odbioru końcowego, 
potwierdzającego fakt wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy. 
3. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego niezwłocznie po 

zakończeniu prac, będących przedmiotem zamówienia. 
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 
6. Za datę odbioru przedmiotu umowy uważana będzie data podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 
7. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie z winy 

Zamawiającego, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego 
odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności 
przez Zamawiającego.  

 

§ 12  

1. Strony ustanawiają niżej wymienione kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
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a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za którą nie odpowiada Zamawiający, w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w 
odniesieniu do poszczególnych zadań,  

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad w odniesieniu do poszczególnych zadań, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający w 
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty w odniesieniu do poszczególnych 
zadań, 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  odpowiada Zamawiający, w 
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych 
przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę umowną, Stronom przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę zobowiązaną do 
zapłaty kary umownej wezwania do ich zapłaty. Zapłata kwot kar może nastąpić również poprzez 
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 13  

1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym Wykonawca udziela Zamawiającemu 
60-m-cy gwarancji na wykonane roboty izolacyjne.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w 
przedmiocie umowy. 

3. W ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego 
powiadomienia o zaistnieniu wad lub usterek, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej 
odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to termin powinien 
zostać na piśmie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być usunięte, 
przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca 
termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany, o ile wyznaczony termin będzie realny i 
możliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy. 

5. Wykonawca w terminie określonym w ust. 3 lub 4 dokona usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego wad lub usterek. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących 
normalnym następstwem wad lub usterek. 

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z niniejszego 
§, Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich 
usunięcia oraz obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 (pięć) % brutto kosztów 
usunięcia wad i szkód.  

8. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancyjnym Wykonawca robót uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót. Przeglądy należy wykonać każdorazowo 
najpóźniej do końca sierpnia: 
a) po 24 m-ach, 
b) po 60 miesiącach (przed upływem terminu gwarancji). 
Okres ten liczony będzie od daty protokólarnego końcowego odebrania robót, po kompleksowym 
ich wykonaniu. 

9. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
 

§ 14  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
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a) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i nie 
realizuje ich w okresie dwóch tygodni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do 
realizacji robót, 

b) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową i złożoną ofertą. 
2. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn 

określonych w ust. 1 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu robót przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, 
b) Przerwa w prowadzeniu robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest 

dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z podaniem uzasadnienia. 
5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron: 

a) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku na 
dzień odstąpienia od Umowy, 

b) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 
spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie ze 
złożoną ofertą i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami 
szczególnymi, 

d) Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru 
końcowego. 

6. Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas jeszcze nie 
zafakturowane, Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni 
roboczych od daty odstąpienia od Umowy 

§ 15  

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 
oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

§ 16  

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17  

Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 
uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

§ 18  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 19  

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  

§ 20  

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 – SIWZ. 
Załącznik nr 2 – Oferta. 
 
 
          W Y K O N A W C A                                                               Z A M A W I A J Ą C Y 


