
Załącznik nr 2 Projekt umowy 

UMOWA Nr …/2020 

 

zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy: 

Gminą Przesmyki, z siedzibą w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13 

NIP 821-238-96-33 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Hawryluk 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………… 

NIP: ………………………. Regon: ………………….. 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie pn. „Inwentaryzacja 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Przesmyki” realizowane przy pomocy środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła 

na terenie Gminy Przesmyki”. W ramach zadania Wykonawca wykona: 

a) inwentaryzację źródeł metodą wywiadu bezpośredniego (ok. 1000 lokali) 

b) utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym (exel), 

c) wykonanie raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji 

2. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, musi jednoznacznie wskazać wszystkie źródła 

ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym 

indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym  

i użyteczności publicznej. 

3. Podmioty, które powinna objąć inwentaryzacja, to przede wszystkim: 

 małe kotłownie przydomowe, 

 paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki), 

 niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub 

warsztatów, 

 kotłownie w obiektach użyteczności publicznej, 

 kotłownie w obiektach handlu i usług. 

4. W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno 

źródło ciepła, wypełniania jest jedna ankieta dla całego obiektu. Natomiast w zabudowie 

wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych ankiety prowadzone 

są w poszczególnych lokalach. 



5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem udzielania  

i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” oraz 

wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji stanowiącymi załącznik do ww. programu. 

 

§2 

Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: …………………………….…………. zł brutto (słownie: 

……………………………… złotych ……/100).  

2. Rozliczenie za wykonanie usługi odbędzie się jedną fakturą po wykonaniu całości 

zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego bez uwag.  

4. Dane do wystawienia faktury:  

Nabywca: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08 - 109 Przesmyki  

NIP 821 238 96 33 

Odbiorca:  

Urząd Gminy w Przesmykach ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki 

5. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………………………. 

6. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1. 

2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 

b) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od terminów, o którym mowa w § 2 umowy do dnia jego wykonania. 



3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

§ 5 

Reprezentacja stron 

1. Ze strony Zamawiającego osobą sprawującą nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 

…………….……………., tel. ……………………… adres e-mail: ………………………… 

2.  Ze strony Wykonawcy osobą sprawującą nadzór nad realizacją niniejszej umowy, 

odpowiedzialną w szczególności za kontakt z Zamawiającym jest: …………………...,  

tel. ………………., adres e-mail: …………………….. 

 

§6 

Zmiany umowy  

1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT, 

c) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy niezwłocznie powiadomić pisemnie lub 

drogą elektroniczną drugą stronę umowy. 

3. Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.), może odstąpić od umowy także 

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 


