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UMOWA - projekt 

zawarta  w Łomży  dnia...........................2021r. 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 Kra-
jowego 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:  

1. Radosława Żegalskiego – Prezesa Zarządu 

a ................................................................................................................................................................. 

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

*wpisanym do KRS przez ...................................... pod numerem ................................. z kapitałem zakładowym 

......................PLN  

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

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

NIP: ................................  REGON: ............................, 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

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

na podstawie dokonanego przetargu została zawarta umowa, która jest następstwem wyboru przez Zamawiające-
go oferty Wykonawcy, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz  złożoną ofertą, wykonać okresową roczną kontrolę (przegląd techniczny) komina w Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży przy ul. Ciepłej 16 o wysokości H=152,0 m oraz sporządzić odpowiednią dokumentację wymaganą 
przepisami. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności przegląd i ocenę stanu technicznego komina wg załącznika 
nr 1 do siwz, a dotyczy następujących elementów: 
a) galerii komina i drabiny stalowej z pałąkiem zabezpieczającym, 

      b) trzonu komina od zewnątrz, 
      c) zwężki ceramicznej,   
      d) instalacji elektrycznej oświetlenia przeszkodowego nocnego oraz instalację zasilającą urządzenia   
          monitoringu spalin zamontowane na poziomie I galerii (+30m),   
      e) instalacji odgromowej,  
       f) elementów  mocowań i poprawności zabezpieczeń w miejscach zamocowania urządzeń        
          nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej i radiowych do płaszcza komina. 
 
3. Wykonawca z przeprowadzonej kontroli obejmującej przegląd powyższych elementów zobowiązuje się wyko-

nać opracowanie zawierające wnioski i zalecenia odnośnie ewentualnych napraw bądź wymiany elementów. 
Opracowanie winno być opracowane pod kątem spełniania wymogów określonych w art. 62 ust. 1 pkt. 1 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 
oraz być podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Dokumentację fotograficzną 
należy przedstawić na nośniku elektronicznym. 

 
4.   W przypadku wystąpienia konieczności wykonania ewentualnych napraw w zakresie instalacji oświetlenia prze 
      szkodowego, instalacji odgromowej lub innych stwierdzonych usterek, Wykonawca przedmiotu umowy będzie  
     mógł wykonać te prace na warunkach odrębnie ustalonych z Zamawiającym. 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia: 
a) wykonanie przeglądu elementów komina – w okresie 06÷08.07.2021r. 
b) zakończenie zamówienia – do 30.07.2021r. 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje oraz udostępni w razie potrzeby posiadaną dokumentację 
obiektu, objętego przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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§ 4 

1. Do koordynacji prac  ze strony Zamawiającego upoważniony będzie  Pan Andrzej Wojtaszek                
    -  kierownik  Ciepłowni Miejskiej, Tel: 695399452. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie netto 
........................zł słownie złotych: ....................................................................., podatek VAT .........%, 
............................... zł słownie złotych: ...................................................., brutto..........................zł słownie zło-
tych: ............................................................................... 

2. Strony postanawiają, że faktura wystawiona będzie po kompleksowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonaną robotę stanowić będzie protokół zdawczo odbiorczy wykona-

nych prac. 
4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze 

jako odbiorca faktury. 
5. Zapłata należności za fakturę nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia przelewem na konto Wy-

konawcy wskazane w fakturze. 

§ 6 

1. Strony ustanawiają niżej wymienione kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wy-
sokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za którą nie odpowiada Zamawiający, w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 15% wyna-

grodzenia 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 któ-
rych zastrzeżono karę umowną, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogól-
nych. 

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

§ 7 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

§ 8 

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

§ 9 

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

§ 10 

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

§ 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 – SIWZ. 
Załącznik nr 2 – Oferta. 

 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


