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                                                                                                              Załącznik nr 2 

UMOWA nr ……/PD/2020 
 

zawarta w dniu ………….. 2020 roku w Koszalinie pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną 
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000027924, NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym  
w wysokości 48 677 000 PLN, o Zarządzie w składzie: 
 

Robert Mania  -  Prezes Zarządu 
Jacek Cybulski  -  Członek Zarządu 
Adam Wyszomirski  -  Członek Zarządu   

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………. 

2.   ………………………………………………………. 

a 
………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia o udzielenie zamówienia 
sektorowego, którego równowartość wyrażona w złotych jest mniejsza od kwoty 30 000 euro, 
prowadzonego w procedurze uproszczonej, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie nr 17/EP/PD/2020/NU/PU pn. Dostawa materiałów preizolowanych, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą z dnia ……………… 

 

§ 2 
Termin i warunki wykonania umowy 

 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy materiały na zamówienie 
Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - Koszalin]  
w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w asortymencie zgodnym  
z formularzem cenowym (załącznik nr 1a do zapytania ofertowego). 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wyładować i przenieść do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego materiały na swój koszt.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały preizolowane w opakowaniach 
zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wszelkie przepustki i zezwolenia na wjazd 
samochodu i wejścia pracowników Wykonawcy na teren Zamawiającego. 
5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest  
Dariusz Szada - Borzyszkowski tel. kom. 605-686-077. 
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6. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego w miejscu dostawy zamówionych materiałów, 
przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia części przedmiotu umowy. 
7. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2 letniej 
gwarancji na pianki izolacyjne oraz 10 letniej gwarancji na mufy. Bieg okresu gwarancji 
rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady jakościowe 
dostarczonych materiałów zawartych w formularzu cenowym.  
9. Dokonanie odbioru ilościowego materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od roszczeń z tytułu ujawnionych wad jakościowych. 
10. W przypadku dostarczenia materiałów posiadających wady jakościowe, Zamawiającemu 
przysługuje prawo ich zwrotu w terminie 10 dni roboczych od wykrycia wad. Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia o wadach jakościowych 
dostarczonych materiałów dostarczyć wolny od wad przedmiot reklamacji. Koszty odbioru 
wadliwych materiałów i dostarczenie wolnych od wad obciążają Wykonawcę. 
11.  Postanowienia ust. 8 do 10 nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w ilości określonej w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1a do zapytania ofertowego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie  
z formularzem ofertowym z dnia …………….. w wysokości: 
 

łączna wartość netto: ............................... zł  

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

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

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

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały, po ich 
odbiorze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury za dostawę, przelewem z rachunku 
Zamawiającego:  
Bank MILLENNIUM S.A. nr 21 1160 2202 0000 0000 6175 0529 do banku 
Wykonawcy:…………………………………………………………………………. 
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 znajduje się na białej 
liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 
5. Zapłata wynagrodzenia następuje w chwili obciążenia konta Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy z tytułu doręczonej faktury. 
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 
7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
 
 
                                                                           

 
1 Dotyczy podatników VAT 
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§ 4 
Oświadczenia 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP: 669-050-14-66.  
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku  VAT-NIP: ………………... 
3. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest ………. 

 
 

§ 5 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień przekroczenia terminu   
określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5%  wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień przekroczenia terminu        
dostarczenia wolnego od wad jakościowych przedmiotu reklamacji, wyznaczonego na  zasadach 
określonych w § 2 ust. 10 w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. 
5. Jeżeli kary umowne określone w ust. 1, 2, 3 i 4 nie pokryją poniesionej szkody strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kary  
umownej naliczonej przez Zamawiającego. 
7. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w § 3 ust 3, 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 1.2 

 

§ 6 
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: 

 
2 Dotyczy podatników VAT 
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„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 
dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat  
i utraconych korzyści. 

 
§ 7 

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) zapytanie ofertowe, 
b) oferta wykonawcy, 
c) oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy). 

 
 
         
    ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 


