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                                                                                                                                              Załącznik nr 2 
 

UMOWA nr ………………….. 
 
W dniu ……………………..   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: 
1. Robert Mania             - Prezes Zarządu, 
2. Jacek Cybulski  - Członek Zarządu, 
3. Adam Wyszomirski  - Członek Zarządu, 
 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

1. ………………………………………         
2. ………………………………………             

a  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego  
w procedurze uproszczonej, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  
nr 21/EP/PT/2020/NU/PP pn. Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania 
wody w obiektach kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A  i kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 
w Koszalinie.  

2. Zakres prac konserwacyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzeń. 

3. Wszystkie materiały, sprzęt oraz urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca. Zamawiający zapewnia węgiel  do filtrów  węglowych. 

 

§ 2 
Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z niżej 
wymienionymi ryczałtowymi cenami jednostkowymi:   

Lp. Wyszczególnienie asortymentu 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Zakładana 
ilość usług 
w  okresie  

12 miesięcy 

Wartość netto 
(zł) 

1 
 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K 
- okresowe chemiczne płukanie membran odwróconej 
osmozy. 

 
 4 

 
 

2 
Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K 
- wyłączenie odwróconej osmozy i zakonserwowanie 
chemiczne membran. 

 
3 

 

3 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K 
- odkonserwowanie chemiczne membran  

 3  



2 
 

i uruchomienie odwróconej osmozy. 

4 

Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K 
- kontrola wkładu wstępnego odwróconej osmozy, 
- kontrola prawidłowości pracy i regulacja, 
- sprawdzenie sterowania i automatyki. 

 

4  

 

5 

 Filtr węglowy - typ: OPTIMO 300/C  
- oczyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej 
filtra węglowego, 
- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia  
i kontrola parametrów. 

 

2  

 

6 
Filtr węglowy - typ: OPTIMO 300/C  
- wymiana  węgla w filtrze węglowym, uruchomienie 
filtra węglowego. 

 
2  

 

7 

Zmiękczacz dwukolumnowy - typ: DUO - OPTIM 700 
- czyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej, 
- oczyszczenie układu zasysania solanki, 
- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia  
i kontrola parametrów. 

 

2  

 

8 

Tlenomierz  
- kalibracja sond tlenu, 
- wymiana zestawu membran, 
- kalibracja sond. 

 

2  

 

9 
PH metr 
- czyszczenie celi pomiarowej, 
- kalibracja i kontrola wskazania. 

 
2 

 

Razem wartość netto:  

Razem  należny podatek VAT (23 %):  

Razem wartość brutto:  
 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres usług według wyżej 
wymienionych cen jednostkowych.  

3. Wynagrodzenie za jednorazowy przyjazd i zakwaterowanie zespołu serwisowego wynosi: 
 

wartość netto: …………… zł                           

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

wartość brutto: ………………… zł              

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

4. Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wszystkie czynności i koszty 
związane z wykonaniem zakresu prac konserwacyjnych, w tym między innymi: 

 a)  koszty robocizny oraz organizacji miejsca pracy,  
 b)  koszty materiałów i sprzętu. 
5. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb  zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża 

zgodę na zmianę ilości poszczególnych usług w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania 
wody, przy zachowaniu ustalonych cen jednostkowych, pod warunkiem, że ogólna wartość umowy 
nie przekroczy kwoty ofertowej, o której mowa w § 2 ust.1. Zmiany w tym zakresie nie stanowią 
zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.  

6. Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust.  
5 nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, w szczególności nie służy mu 
roszczenie o realizację usługi w wielkościach wskazanych w ofercie ani jakiekolwiek inne roszczenia 
z tego tytułu. 
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§ 3 

Płatność faktur 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń następować będzie 
pojedynczymi fakturami, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego. 
Faktura obejmować będzie koszt konserwacji zleconych urządzeń w ramach jednego przyjazdu, zgodnie 
z cenami zawartymi w formularzu ofertowym. 
Do kosztów konserwacji urządzeń zostanie doliczony koszt dojazdu  i zakwaterowania, zgodnie z ceną 
jednostkową jednorazowego przyjazdu. 
Termin płatności faktur: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po 
wykonaniu usługi, na podstawie Protokołu odbioru prac. 
2.Faktury, o których mowa w ust 1, będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
……………………………………..……………………………………………………………………… . 

3.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 znajduje się na białej liście 
podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1. 

4.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP 669-050-14-66. 
5.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: NIP 
………………………………….……... 
6.Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest ………. 
………………………………………………………………………………………………...………………………...… 
7.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc).  
8.Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  
 

§ 4 
Terminy realizacji umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 
2. Konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody odbywać się będzie na podstawie każdorazowych 
zleceń wysłanych drogą e-mail w terminie określonym w zleceniu, lecz nie krótszym niż 7 dni od daty 
otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 
 

§ 5 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na wykonane prace konserwacyjne,  
co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z rękojmi dotyczącej całego przedmiotu 
umowy.  
2. Zamawiający oświadcza, że stacje uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 
20A i kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie są objęte gwarancją do dnia 30.11.2020 r. 
udzieloną przez H2Optim Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Baranowo, ul. Poznańska 40,  
62-081 Przeźmierowo, w zakresie  wykonanej modernizacji na podstawie umowy nr 54/PT/2016 z dnia 
08.09.2016 r.  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób, który nie będzie naruszał 
warunków gwarancji udzielonej przez  H2Optim Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Baranowo,  
ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo.   
4. W przypadku, gdy Zamawiający utraci prawa z gwarancji na skutek działań bądź zaniechań ze strony 
Wykonawcy, wszelkie szkody powstałe z tego tytułu po stronie Zamawiającego pokryje Wykonawca.  

 

1 Dotyczy podatników VAT 
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    § 6 

          Zasady pracy na obiekcie 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową urządzeń, 
zapytaniem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.  

2. 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.                  
3. Wykonawca odpowiada za nadzór techniczny w zakresie zachowania i przestrzegania przepisów bhp                  
i ppoż.  podczas wykonywania prac. 

4. Wykonawca organizuje stanowisko pracy, utrzymuje porządek w trakcie prowadzonych prac oraz 
zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca prowadzonych prac po wykonaniu usługi.                                                             
5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoje materiały, urządzenia oraz sprzęt przed ich utratą 
i zniszczeniem. 

6.Wykonawca pokrywa koszty usunięcia szkód powstałych w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy 
powstałym przy realizacji przedmiotu umowy.  

8. Zamawiający wyznacza do nadzoru nad pracami stanowiącymi przedmiot umowy:……………….             
9. Wykonawca wyznacza jako kierownika prac w zakresie realizacji obowiązków umownych:……….  
10. Koordynator ds. bhp: Jerzy Lisowski tel. (94) 34-74-426.    
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia nw. 
kar umownych:  

a. w przypadku nie wykonania konserwacji urządzenia, karą umowną w wysokości 50% 
ryczałtowej ceny jednostkowej netto konserwacji danego urządzenia, określonej w § 2 ust 1. 

b. w przypadku opóźnienia w wykonaniu pojedynczego zlecenia, karą umowną w wysokości 5% 
wartości zleconych usług, liczona zgodnie z cenami jednostkowymi netto określonymi w § 2 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, karą umowną  
w wysokości 20 % łącznej kwoty netto za konserwacje, określonej w  § 2 ust 1. 

2. Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% łącznej 
kwoty netto za konserwacje, określonej w  § 2 ust 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
za które odpowiada Zamawiający. 

3. W przypadku:  
a) nie wykonania konserwacji danego urządzenia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na wykonanie konserwacji; Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie umowie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie 
przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza prawa do żądania kary 
umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 litera a),  

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy trwającego więcej niż 14 dni Zamawiający może 
odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej,  
o której mowa w ust 1 lit c.  



5 
 

4. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę w § 3 ust. 2 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 § 
2 ust 12.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia należnych 
kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
8.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a)-b) naliczone przez Zamawiającego nie mogą 
przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1  umowy. 

 
§ 8 

Klauzula 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 dopuścił się takiego 
naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utraconych korzyści. 

 

§ 9 
Postanowienia końcowe        

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd w Koszalinie. 
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

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

ze stron. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) Zapytanie ofertowe. 
 

2 Dotyczy podatników VAT 
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b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
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: 
 


