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     Załącznik nr 3 
 ZP/4/2021 

 
Umowa nr ..… 

zawarta w dniu   r. w Sejnach 
pomiędzy PGK w Sejnach Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 15, 6-500 Sejny, posiadającą 
REGON: 200703652  i NIP: 8442350540 , zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Prezesa  – Mariusza Jasłowskiego 
a 
…....................................................................................z siedzibą pod adresem: ….................................... 
posiadającą REGON: …................. i NIP: …..................., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: …...................................... 
 
udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 365 ust.3 pkt 1  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. Poz. 1129,1598), łącznie 
zwanych dalej „Stronami”, o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Przyłącze cieplne 
niskoparametrowe z  kanalizacją kablową monitoringu  przyłącza do budynku przy ul. Pl.Św. Agaty 3 
w Sejnach. 

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy przyłącza cieplnego 
niskoparametrowego z rur preizolowanych do budynku przy ul. Pl. Św. Agaty 3 w Sejnach, nr geodezyjne 
działek 619/2, 610, 518/1, 1589, 197/7, 198/2. 

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec Wykonawcy określono w 
specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 
którego zawarta została niniejsza umowa (dalej: „SWZ”). 

 
§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zapewnienie zestawu  rur preizolowanych, kształtek oraz mufy termokurczkliwe, niezbędną 

armaturę – zawory, do prawidłowego wykonania zadania. 
2. Zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach. 
3. Przestrzeganie przepisów porządkowych ustalonych przez Wykonawcę. 

 
§3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności oraz zapisami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków określonych dla Wykonawcy 

w SWZ. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
zapytania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku 
z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w 
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innym celu niż dla wykonywania umowy. W szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 
celach reklamowych lub marketingowych. 

 
 

§ 4. 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30 listopada 2021r. 
 

 
§ 5. 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe 

wykonywanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu 
działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w mieniu oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a 
powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków należących do 
Wykonawcy, określonych w umowie lub w skutek prowadzenia innych czynności pozostających w 
związku z niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł 
(sto tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia lub polisy. W trakcie realizacji 
umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej 
umowy ubezpieczenia lub polisy. Sankcją niewykonania tych obowiązków jest uprawnienie 
Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
 

§ 6. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
brutto.............. zł (słownie: ................................................................................................) 

 netto............ zł (słownie: ...................................................................................................) 
podatek VAT.................. zł, zgodnej z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, zwaną dalej „ofertą”. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu robót budowlanych na podstawie protokołu 

końcowego robót potwierdzonego przez kierownika budowy oraz prawidłowo wystawionej faktury 
VAT oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów powykonawczych. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………….., terminie …. dni od 
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także - w razie potrzeby - otrzymania faktury 
VAT korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

6. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić 
odsetek w wysokości ustawowej. 

7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
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potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 
8. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót budowlanych i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 
na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu jej przedmiotu. 

§ 7. 
Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 
przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które przypadałaby do zapłaty z tytułu wykonywania 
umowy do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono; 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w następujących przypadkach: 
1) odstąpienia przez Wykonawcę o od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 pkt. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych 
uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 8. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i 

ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w przypadkach, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 
istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności 
przypadki: 
1) nierozpoczęcia wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego, 
2) przerwania wykonywania umowy na okres dłuższy niż 5 dni, 

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do 
wykonania obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu trwającego 3 dni. 
4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie. 

 
§ 10. 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w 
art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadku: 

– zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 
§ 11. 
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Porozumiewanie się Stron 
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do realizacji przedmiotu umowy lub 

wynikające z niego wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów 

przesłanych pocztą elektroniczną lub faksem Strony uznają dzień ich przekazania. 
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

1) do Zamawiającego - adres: ……………………, nr. tel. ……………………, adres poczty 
elektronicznej: …………………… 

2) do Wykonawcy - adres: ……………………, nr. tel. ……………………, adres poczty 
elektronicznej: …………………… 

4. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi w sprawach związanych z umową jest: 
……………………………………... 
5. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi w sprawach związanych z umową są: 
……………………. 
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktowania się z osobą wskazaną w ust. 5 w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku). 
7. Zmiana danych wskazanych w ust. 3-5 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 
8. Strony mają obowiązek powiadamiania się o każdej zmianie adresu w terminie 3 dni roboczych. 
W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencję wysłaną lub awizowaną na adres wskazany 
w umowie uważa się za doręczoną. 

 
§ 12. 

Rozstrzyganie sporów 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z umowy ugodowo. 
2. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji postanowień umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz - dla 
Wykonawcy, a dwa egzemplarze - dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

Zamawiający  Wykonawca 
 


