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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 7/2020 

 

 

 

 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

 

 

 
Zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu …………………………….. 2020r. 

pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  

ul. Pawła Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekście 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. Jolantę Gądek-Rypel – Prezes Zarządu 

2. Arnolda Scheita – Członek Zarządu 

 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowanym  w ……………………………………………………………………………, 

Regon  ……………………,    NIP   …………………………….., 

z siedzibą w …………………………… (kod ……………) przy ul. …………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez ………………………………………….., 

 

została umowa następującej treści : 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w postępowaniu nr 7/2020, prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn:  

 

 „Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych 

 dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”. 

 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie legalizacji nie mniej niż 145 kompletów i nie więcej niż 165 kompletów ciepłomierzy 

ultradźwiękowych: 

 

 

 

 

 

http://www.mzec-kk.pl/
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lp.  Typ ciepłomierza 

Planowana 

ilość 

kpl./szt. 

Wartość 

jednostkowa 

netto 

Wartość  

łączna 

netto 

1. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  0,6 + PT500 32   

2. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  1,5 + PT500 26   

3. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  2,5 + PT500 31   

4. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  3,0 + PT500 7   

5. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  3,5 + PT500 8   

6. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  6,0 + PT500 18   

7. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  10,0 + PT500 6   

8. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  15,0 + PT500 3   

9. MULTICAL 66C/601/602 + ULTRAFLOW 65-S/54  40,0 + PT500 1   

10. MULTICAL 401/402  0,6 + PT500 3   

11. MULTICAL 401/402  1,5 + PT500 2   

12. MULTICAL 401/402  3,5 + PT500 1   

13. MULTICAL 401/402  6,0 + PT500 9   

14. MULTICAL 401/402  10,0 + PT500 4   

15. MULTICAL 401/402  15,0 + PT500 2   

16. Bateria litowa 125   

Wartość ogółem:  

 

b)  wymiana 125 sztuk baterii litowych, 

c)  wyzerowanie w przeliczniku wyłącznie godzin pracy, 

d) odebranie od Zamawiającego ciepłomierzy do legalizacji i dostarczenie zalegalizowanych ciepłomierzy 

do siedziby Zamawiającego (koszty ponosi Wykonawca). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa Głównego 

Urzędu Miar na stanowisku posiadającym aktualne  dopuszczenie przez GUM do sprawdzenia kpl. 

ciepłomierza (integratora, przetwornika i czujników temperatury), obowiązującymi przepisami  

z  zachowaniem szczególnej staranności, z  uwzględnieniem  zawodowego charakteru swej działalności, przy 

wykorzystaniu całej   posiadanej wiedzy i  doświadczenia. 

 

§ 2 

1. Wstępna wartość umowy opiewa na kwotę ………………………………  zł brutto PLN 

    (słownie złotych : ……………………………………………………. ……………………), 

    w tym wartość podatku VAT : ………… % co stanowi………………………… ……. zł 

    (słownie złotych : ……………………………………………………………… ………..). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z  rzeczywiście 

zalegalizowanymi ciepłomierzami, wg cen jednostkowych: 

 

lp.  Multical  

Cena 

jedn. za 

szt Ultraflow 

Cena 

jedn. za 

szt Czujka 

Cena 

jedn. za 

szt 

Cena  

jedn. za 

kpl 

1. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 0,6  PT500   

2. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 1,5  PT500   

3. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 2,5  PT500   

4. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 3,0  PT500   

5. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 3,5  PT500   

6. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 6,0  PT500   

7. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 10,0  PT500   

8. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 15,0  PT500   

9. MULTICAL 66C/601/602  ULTRAFLOW 65S/54 40,0  PT500   

10. MULTICAL 401/402  0,6    PT500   

11. MULTICAL 401/402  1,5    PT500   

12. MULTICAL 401/402  3,5    PT500   

13. MULTICAL 401/402  6,0    PT500   

14. MULTICAL 401/402  10,0    PT500   

15. MULTICAL 401/402  15,0    PT500   
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3. Jeżeli w czasie dokonywania czynności legalizacyjnych, Wykonawca uzna, że dany ciepłomierz przed 

legalizacją należy poddać naprawie przedstawia kalkulację kosztów naprawy, bądź nie nadaje się do 

legalizacji, niezwłocznie  zawiadamia o tym Zamawiającego, pismem lub droga elektroniczną. 

 

 § 3 

 Termin wykonania zamówienia: …………….… 2020r. 

 

  § 4 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mówi  § 1 pkt.  nastąpi   na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury, w rozbiciu na pozycje wyszczególnione w § 2 pkt.2. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru wykonanej legalizacji, 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. 

3. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Forma zapłaty faktury – przelew na konto wskazane na  fakturze Wykonawcy. 

6. W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego - Wykonawcy 

przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

                                        

§ 5 

1. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP ……………………………….. 

2. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP 749-17-78-645. 

 

§ 6 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) zapewnienie   wykonania   przedmiotu   zamówienia  z   należytą  starannością,  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, postanowieniami 

umowy, a przede wszystkim Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, 

b) uprzedzenie na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót wraz  z podaniem przyczyny 

groźby opóźnienia, 

c) powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru ciepłomierzy do legalizacji i terminie wysyłki 

zalegalizowanych ciepłomierzy do Zamawiającego, 

d) zabezpieczenie zalegalizowanych ciepłomierzy w trakcie ich pakowania w taki sposób, aby elementy 

ciepłomierzy nie przemieszczały się i nie uderzały o siebie podczas transportu do Zamawiającego, 

e) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności poddania ciepłomierza naprawie przed 

dokonaniem legalizacji, przedstawienie kosztów naprawy pismem lub droga elektroniczną na adres 

sekretariat@mzec-kk.pl. 

2. Obowiązki Zamawiającego : 

a) uzgodnienie z  Wykonawcą terminu przygotowania ciepłomierzy do przekazania do legalizacji,  

b) zabezpieczenie ciepłomierzy w trakcie ich pakowania w taki sposób, aby elementy ciepłomierzy nie 

przemieszczały się i nie uderzały o siebie podczas transportu do Wykonawcy, 

c) wszystkie uzgodnienia z Wykonawcą muszą mieć formę pisemną, 

d) poinformowanie Wykonawcy pismem lub droga elektroniczną o  akceptacji kosztów ewentualnej 

naprawy ciepłomierza, w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o konieczności naprawy 

od Wykonawcy i zlecenie naprawy „z wolnej ręki”. 

 

§ 7 

1. Okres ważności cech legalizacyjnej: 61 miesięcy. 

2. Wykonawca udziela 61 miesięcy gwarancji na poprawność  wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca udziela 61 miesięcy rękojmi na zamontowane baterie litowe. 

4. Wykonawca udziela 12 miesięcy rękojmi na zalegalizowane ciepłomierze – na wady techniczne wykryte 

po dokonaniu legalizacji, które powstały w czasie jej wykonywania. 

5. Termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

ciepłomierzy po legalizacji. 

6. Zgłoszenia reklamacyjne będą dokonywane telefonicznie na nr......................., fax-em 

………………………….., kom. ………………. Wykonawcy w dni robocze. 

7 . W  okresie   rękojmi i  gwarancji  Wykonawca zapewni   serwis,    gwarantujący    usunięcie zgłoszonej    

przez     Zamawiającego wady w  czasie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. 
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8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zapisów pkt-u 7, Zamawiający zamontuje nowy 

ciepłomierz, a kosztami związanymi z wymianą (ciepłomierz + wymiana) obciąży Wykonawcę. 

9. W przypadku rozładowania się baterii, Zamawiający wymieni baterię na nową, na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Przedstawicielem  Zamawiającego do  kontaktów z Wykonawcą i odbioru przedmiotu zamówienia  jest 

Krzysztof Dziadosz,  tel. 77 483 34 85 wew.40, kom 784 335 253. 

2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy jest – ………………………………………… . 

 

§ 9 

1. Strony oświadczają,  że  będą  wymieniać  informacje  potrzebne  do starannego i  należytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia  informacji  dostępnych 

w ramach wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w sytuacji wykonania niezgodnie   

z niniejszą umową lub w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku : 

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wartości 

umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonywania lub  nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę  przysługuje prawo do dochodzenia   odszkodowania  przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia  

za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu  wypowiedzenia, jeżeli 

druga strona rażąco narusza postanowienia umowy. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i muszą być wprowadzone aneksem do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 15 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta. 

 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY :                                                         WYKONAWCA : 

  


