
Załącznik nr 4  

(Wzór umowy) 

 
 

UMOWA  
 
zawarta w dniu …………….. roku w Sochaczew  
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 
 96-500 Sochaczew Al.600lecia 90,  
Sąd Rejonowy dla m. st.W-wy XIV Wydz. Gosp.  
Nr KRS 0000085942, NIP 837-000-03-96, Regon 750 151 340 
Kap Zakł. 19 882 603 PLN 
 zwanym dalej „Zamawiającym" i reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do rejestru …………………………………….  NIP 
…………………….. Regon ………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
 
Przedmiot umowy dotyczy wykonania roboty budowlanej: „ Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do powstającego obiektu przy Al.600-Lecia w Sochaczewie” 
 

§ 2. 
 
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 

umowy są:  
 z ramienia Zamawiającego: ………………………………… 
       z ramienia Wykonawcy: ……………………………………… 

§ 3. 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie do 15.03.2018 r., pod 
warunkiem udostępnienia terenu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia trudności 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy i po za akceptowaniu przez 
Zamawiającego termin realizacji może być wydłużony. 
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§ 4. 
 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług/ 

robót budowlanych. 
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.  
 3.  Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty pisemnego    
      zgłoszenia i udostępnienia obiektu. 

§ 5. 
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie 

oferowanej na podstawie oferty …………….. zł netto, plus należny podatek VAT. Łącznie 
wynagrodzenie brutto wynosi ………………. zł, słownie: ………………………………… złotych. 
Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

2.   Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia robót potwierdzonych protokołem   
      zdawczo-odbiorczym. 
2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego 
 

§ 6. 
Strony ustalają tryb związany z odbiorem robót: 
1. Odbiór robót określonych w § 1 umowy nastąpi w oparciu o protokół  zdawczo-

odbiorczy podpisany przez strony umowy. 
2.  Protokół zdawczo-odbiorczy będzie  podstawą rozliczenia finansowego. 
3.  Wykonawca powiadamia Zamawiającego o terminie zakończenia robót. 
4.  Zamawiający przystępuje do odbioru robot w terminie jak najszybszym jak to jest   
      możliwe,  lecz nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia odbioru. 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  zdawczo-odbiorczy   
     zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 
 § 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące począwszy od następnego dnia wystawienia faktury. 

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika, np. 
nawiercanie otworów itp. 

3. Wykonawca dostarczy atesty na użyte materiały. 
 

§ 8. 
Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Z powodu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Strona z przyczyn której nastąpiło 
odstąpienie od umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia umownego netto. 

2.  W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminów określonych w § 3 
umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości umowy. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 
od niezapłaconego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień w przypadku 
opóźnienia płatności   

4. W sytuacji gdy szkoda, którą poniosła którakolwiek ze stron na skutek odstąpienia od 
umowy przewyższa równowartość kary umownej, Strony mają prawo domagać się 
dodatkowego odszkodowania, przenoszącego wartość tej kary na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 



 3 

§ 9. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego.  
§ 10. 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 
i likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 

 
§ 11. 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
    WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 


