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                                                             - PROJEKT-                                               Załącznik nr 2 

U M O W A    Nr   ……………….  

 

zawarta w dniu  ………………. pomiędzy: 

Miejską Energetyką Cieplną Spółką z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym  

w wysokości 48 677 000 PLN, o Zarządzie w składzie:  

1. Robert  Mania                 – Prezes Zarządu, 

2. Jacek Cybulski                – Członek Zarządu 

      3.   Adam  Wyszomirski       – Członek Zarządu 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 
 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego  

w procedurze uproszczonej, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zamówienie nr 19/EP/ET/2020/NU/PU pn. Przeglądy okresowe i naprawy sprzętu 

ciężkiego, na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

2. Zakres usługi obejmuje:  

a) Przeglądy okresowe wynikające z zakresu i częstotliwości książki serwisowej oraz 

warunków eksploatacji dla danego sprzętu ciężkiego [ilości przepracowanych mtg]. 

b) Naprawy wynikające z okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy mechaniczne 

i elektryczne powstałe w wyniku awarii. 

c) Usługi będące przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z wymogami 

producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP 

i p.poż. [dotyczy w szczególności usług wykonywanych na terenie Zamawiającego]. 

d) Przed wykonaniem usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres, przedstawi 

wstępny kosztorys oraz ustali termin wykonania. Po akceptacji Zamawiającego przystąpi 

do wykonania naprawy. 

e) Wykonawca zapewni oryginalne części zamienne.Za zgodą Zamawiającego dopuszcza 

się użycie części tzw. zamienników pełnowartościowych, które spełniają parametry 

techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami 
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f) Wykonawca zapewni 6-cio miesięczną gwarancję na wykonane usługi. Gwarancja na  

części zgodnie z normami producenta. 

3.  Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Andrzej Myzik,  

       tel. 94 347 45 76. 

4. W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP  

i p. poż., Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w „Instrukcji dla 

wykonawców oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczących usługi na 

terenie i w obiektach MEC Sp. z o. o. w Koszalinie”, stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy. 

§2 

Termin  

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Przeglądy oraz naprawy należy wykonać w terminie nie przekraczającym trzech dni 

roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu  

i napraw będzie uzgadniany na bieżąco z Wykonawcą. 

3. Przedłużenie terminu, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z przyczyn technologicznych, 

charakteru naprawy lub z przyczyn niezależnych od stron, po wcześniejszym uzgodnieniu 

nowego terminu z Zamawiającym. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączne wynagrodzenie za  przeglądy okresowe wynosi: 

łączna wartość netto: ………….…. zł 

łączna wartość podatku VAT (23%): …………. zł  

      łączna wartość brutto: ………….…….. zł 

     (słownie: ……………………………………………………………………………………/100). 
 

w tym:  
 

 

1.1. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA CAT. D4K2 po 500 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 

1.2. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA CAT. D4K2 po 1000 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 
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1.3. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA HSV TD-10M po 500 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 

1.4. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA HSV TD-10M po 1000 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 

1.5. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 500 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 

1.6. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 1000 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100). 

1.7. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 1500 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100).  

1.8. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 2000 mtg 

wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              
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(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100).   
 

1.9. Wynagrodzenie za 1 przegląd okresowy BECZKI JELCZA ASCENIZACYJNEGO  

KGO8507 wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…...…./100).   
 

2. Wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę dla napraw sprzętu ciężkiego wynosi: 

wartość netto: …………… zł                           

wartość podatku VAT (23%) …………………. zł 

wartość brutto: ………………… zł              

(słownie: ……………………………………………………………………………..…..…./100).   
 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane przeglądy 

okresowe oraz naprawy. 

4. Wynagrodzenia za przeglądy obejmuje koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych 

opisanych w zapytaniu ofertowym.  

5. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy będzie wartość 

zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu zawierającego wyszczególnioną ilość  

i wartość roboczogodziny oraz materiały i części zamienne użyte do napraw. 

6. Przed wykonaniem naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  jej zakres oraz wstępny 

kosztorys.  

7. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu naprawy o usterki ukryte, niemożliwe do 

zdiagnozowania bez zdemontowania części, elementów pojazdu Wykonawca przedstawi 

dodatkowy kosztorys do zaakceptowania Zamawiającemu.  

8. Łączne maksymalne wynagrodzenie za naprawy, o których mowa w  ust. 2 lit. b  za cały 

okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć …………..… zł  

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni  

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury za faktycznie wykonane przeglądy lub naprawy 

w danym miesiącu.  

10. Należność przekazana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego: 

Bank Millennium S.A. Warszawa, nr konta: 21 1160 2202 0000 0000 6175 0529, na 

rachunek Wykonawcy ……………………………………………………………...………              

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 znajduje się na 

białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 

12. W przypadku nie uregulowania należności za fakturę w określonym terminie, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: 669-050-14-66 

14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  o nr NIP: …………………………. 

15. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest ……...… 

 

1 Dotyczy podatników VAT 
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16. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać przelewu   

wierzytelności wynikającego z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 

17. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

§ 4 

Kary umowne 
 
 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od 

umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

w wyniku okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów, 

o których mowa w § 2 ust 2.  

4. Jeżeli kary umowne określone w ust. 1, 2 i 3 nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą       

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w § 3 ust. 10, nie znajduje się na białej liście 

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 19% wynagrodzenia Wykonawcy 

netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.   

6. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający będzie mógł potrącać  

je z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

 

§ 5 

      Postanowienie o zachowaniu poufności 

 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

Informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2.   Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,  

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Zamawiającego,  

uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej ,,Informacjami”. 

3.   Z zakresu informacji wskazanych w ust. 2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 

sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku 

realizacji niniejszej Umowy. 

4.   Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 

raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje                     

o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: 

„Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej Umowy. W razie wystąpienia 

wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz do 

poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających  

z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

6.   Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 

rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 3. 

7.   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 

Zamawiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który 
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dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat  

i utraconych korzyści. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.  

2.  W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   

Cywilnego. 

3.  Spory między stronami w zakresie objętym umową rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

w Koszalinie. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

5.  Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) opis przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, 

b) oferta Wykonawcy, 

c) instrukcja dla wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich 

podwykonawców wykonujących prace i świadczących usługi na terenie  

i w obiektach Mec Spółka z o.o. w Koszalinie, 

d) oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy).  

 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 


