
   

 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

UMOWA  
 

zawarta dnia ……. października 2020r. w Biłgoraju pomiędzy: 
 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym „KAPICA MARKET" Florian Kapica z 

siedzibą w Biłgoraju, ul. Kościuszki 15, 23 - 400 Biłgoraj, NIP: 9180001068, REGON: 

950005068,  

reprezentowanym w niniejszej umowie przez: 

Pana Floriana Kapicę – Właściciela, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

reprezentowaną w niniejszej umowie przez: 

……………………………………………………, 
 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Wykonawca został wybrany na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica w 

ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H 

"KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju” w trybie konkursu ofert. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu energetycznego dla 2 budynków 

Zamawiającego w celu wykazania osiągnięcia w wyniku realizacji projektu o nazwie 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu 

i Biłgoraju” wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o jego dofinansowanie, między 

innymi takich jak: 
 

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], 

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok], 

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika  

   CO2/rok]. 
 

     Zamawiający dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 15 listopada 2020r. Wskazane jest 

wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku wadliwego 

wykonania przedmiotu umowy.  
` 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości   ……….. 

zł. brutto (słownie: …………….), w tym VAT ………… zł. (słownie: …………………..). 



   

 

2. Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o przedłożoną ofertę cenową Wykonawcy. 

Oferta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz 

podatek VAT. 

4. Należność za przedmiot umowy  zostanie zapłacona przelewem na konto Wykonawcy 

…………… w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku. 
 

§ 4 

Ochrona danych oraz informacji: 
 

1. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 

realizacją przedmiotu umowy oraz informacje, w których posiadanie wszedł Wykonawca  

realizując przedmiot umowy, stanowią informacje poufne. 

2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje 

dotyczące osób zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do 

których Wykonawca  ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje 

się zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach, w ścisłej tajemnicy, a 

w szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób nie powielać tych informacji lub 

nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia 

zgodnego z interesem Zamawiającego  i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji: 

a) dostępnych publicznie;  

b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;  

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie; 

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na każdym etapie jej trwania, z 

przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy 

określonego w § 3 ust. 1.  

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 4 umowy,  

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście złotych) 

dziennie za każdy rozpoczęty dzień każdego z zachowań wskazanych w § 5 umowy.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 umowy, 

zapłaci on Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście złotych) 

za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty należności, o którym 

mowa w § 3, umowy zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 złotych 

(słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki. 
 



   

 

§ 6 

W celu poprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony wyznaczają następujących 

koordynatorów: 
 

a) ze strony Zamawiającego – Pan Florian Kapica,  tel.  (84) 686-15-16, 

b) ze strony Wykonawcy – Pan/i ……………, tel. ……………………... 
 

§ 7 

Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie. 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

Odbiorcy. 

§ 10 

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

§ 11 

Oferta stanowi  integralną część umowy. 

 

 

Załączniki: 

1. Zaproszenie do składania ofert 

2. Oferta wykonawcy. 

 

 

 

      Wykonawca                                Zamawiający 

 

 

 

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


