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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA Nr P/…… /2009 
 
 
Zawarta dnia ……………….. roku pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin 
wpisanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000018162, Kapitał zakładowy 4.816.420 zł, Kapitał wpłacony 4.816.420 zł, reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu Piotra Chojnackiego 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a 
 
 
..............................................................................................................................................................................................................

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

reprezentowanym przez: 
 

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

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

 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania „Budowa węzła ciepłowniczego na stadionie piłkarskim Zagłębia Lubin”. 

Przedmiot umowy to przedmiot zamówienia ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

na wykonanie w.w. zadania, zwanej w dalszej części umowy SIWZ. 

 

§ 2 

Charakterystyka i wymagania dotyczące przedmiotu umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 zgodnie ze złożoną w postępowaniu 

przetargowym ofertą i zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz niniejszą umową. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 15.12.2009r. 

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu umowy i warunki jego wykonania zawiera SIWZ oraz w przypadku 

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji – protokół z tych negocjacji. 

 

§ 3 

1. Ustala się wynagrodzenie całkowite dla Wykonawcy zgodnie z OFERTĄ w kwocie …………………… zł netto (słownie: 

…………………………………………………………………) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 

4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 

• Zamawiający: 692-10-02-600 

• Wykonawca: ……………………. 
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5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub umówionego zakresu robót lub etapu robót określonego w umowie lub 

protokole z negocjacji - w wysokości 0,6% wynagrodzenia brutto określonego w §3 pkt 1. 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji - w wysokości 0,4% wynagrodzenia 

brutto określonego w §3 pkt 1. 

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 11% wynagrodzenia brutto określonego w §3 pkt 1. 

2. Zamawiający Zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego - w wysokości 11% wynagrodzenia brutto określonego w §3 pkt 1. 

3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za faktury, Wykonawcy przysługuje prawo żądania z tego tytułu odsetek 

ustawowych. 

§ 5 

1. Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązuje się wnieść do dnia podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1. Zabezpieczenie zostanie 

wniesione w pieniądzu. 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na warunkach zawartych  

w SIWZ. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew na konto Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie służyć do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku poniesionych strat przewyższających wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie dochodził odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może wypowiedzieć 

niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią Umowy 

jest SIWZ.  

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


