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Wzór 

 

Umowa nr  

 

 

 

Zawarta w dniu  ………….. r. w Chotczy - Józefów  pomiędzy: 

Gminą Chotcza z siedzibą w: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza 

reprezentowany przez: Janusza Witczaka – Wójta Gminy Chotcza, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy 

– Elżbiety Mróz, zwaną dalej „Zamawiającym” , 

zleca 

 

a 

…………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro „Dostawa i wymiana kotłów opalanych 

miałem węglowym na kotły na ekogroszek”  

 

 

Przedmiot umowy 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wymiany kotłów opalanych miałem 

węglowym na kotły na ekogroszek. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

a) Demontaż istniejących kotłów c.o. 

b) Dostawa (zakup), wniesienie i montaż kotłów na ekogroszek klasy 5 z podajnikami oraz wszyst-

kich elementów oprzyrządowania: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy – kocioł min. 150 kW x 2 sztuki 

 Publiczna szkoła Podstawowa w Chotczy Filia w Tymienicy – kocioł min. 100 kW 

 Dom Nauczyciela w Chotczy – kocioł  min. 26 kW 

 Budynek Urzędu Gminy w Chotczy (po Posterunku Policji) – kocioł min.  

26 kW 

c) Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowniach instalacji w celu zapewnienia prawidło-

wego działania kotłów oraz wymiana elementów instalacji hydraulicznej t.j. pompy, zawory, filtry 

do wody itp. 

d) Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco). 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotłów i przeszkolenia pracowników w zakresie 

obsługi. 
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3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do 

należytego wykonania zamówienia i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych 

niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej. 

 

4. Przy wykonywaniu prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5. Wykonawca powiadomi zamawiającego o terminie dostawy  przedmiotu zamówienia z co najmniej  

trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do dokonania 

czynności  odbioru zamontowanych kotłów:   certyfikaty, zaświadczenia, deklaracje użytkowe  zgodne 

z normami PN-EN. 

  

 

Terminy 
 

§ 2. 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 3. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenie instalacji w trakcie montażu pieca; 

2) szkody i zniszczenia spowodowane wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

3) szkody osób trzecich powstałe w wyniku montażu pieca  niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający wskaże  miejsca montażu kotłów. 

2. Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace niezbędne do montażu  pieca oraz przywróci 

do stanu pierwotnego nawierzchnię istniejącego terenu. 

 

§ 5. 

 

1. Na dostarczone i zamontowane kotły Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję rękojmi 24 

miesiące liczonego od podpisania protokołu z poprawnie zamontowanych i uruchomionych kotłów 

centralnego ogrzewania. 

2. Gwarancja na dostarczone kotły zostanie udzielona zgodnie z gwarancją producenta. 

 

 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z 

przedstawioną ofertą, w kwocie netto: ………….................. złotych, brutto:…………………. złotych 

(słownie złotych............................). 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy: ……………….w terminie 

30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi  podpisany protokół z poprawnie zamontowanych i 

uruchomionych kotłów centralnego ogrzewania. 

4. Dane Zamawiającego  niezbędne do wystawienia faktur:   

                   Nabywca:  Gmina Chotcza 

    Chotcza – Józefów 60 

           27-312 Chotcza 

           NIP 509-00-66-518 

 

   Odbiorca:   ...........................................................  

 

 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

§ 7. 

 

1. Niezwłocznie po ukończeniu prac montażowych Wykonawca zgłosi gotowość odbioru prac. 

2. Zamawiający odbierze prace na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez przedstawicieli 

obu stron. 

3. Jeśli dostarczone piece będą niezgodne z zamówieniem lub zamontowane w sposób wadliwy, 

Zamawiający przed odebraniem prac, zachowując prawo do żądania kar umownych i odszkodowania, 

będzie mógł zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni dodatkowy 

termin nie dłuższy niż 5 dni robocze. 

4. Piece  posiadające wady uniemożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie zostaną 

odebrane. 

5. Wady w piecach, stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie 

ustalony nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę 

zamówienia w sposób odbiegający od ustalonych warunków umowy. 

 

 

Kary umowne 

 

§ 8. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6  ust. 1 za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem niedziel i świąt (termin 

zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6  ust. 1 za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem niedziel 

i świąt liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

3) za odstąpienie Zamawiającego  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

7 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 7 % wartości umowy brutto określonej w § 6ust. 1. 
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§ 9. 

 

Do spraw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia upoważnione są następujące osoby: 

- ze strony Wykonawcy  ………………………….. 

- ze strony Zamawiającego: ………………………. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 


