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UMOWA NR …../ZM/B/20 

zawarta w dniu ………….2020 roku w Tarnowie Podgórnym, pomiędzy: 

Spółką pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z  o. o. , z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Dorczyka 1 (62-080), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000490202, NIP 
669-050-27-73, Kapitał Zakładowy: 158.167.550,00 złotych (w pełni wpłacony) reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………….., 

2. ……………………….……………………., 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

 

Spółką pod firmą……………………………………………………………………………………………… 

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

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji, a następnie przekazania 
Przedmiotu Umowy  polegającej na wykonaniu wymiany gazomierzy miechowych G4 oraz G6 z  
przystawkami do zdalnego odczytu  w ilości ca. 1463 sztuk na terenie działania Oddziału Kaźmierz 
(tj. demontażu starego i montażu nowego). 

 
2. Zakres prac WYKONAWCY:  

1) demontaż istniejącego gazomierza, 
2) montażu nowego gazomierza z Unismartem wydanego przez zleceniodawcę, 
3) uruchomienie reduktora, 
4) odpowietrzenie gazomierza, 
5) sprawdzenie szczelności  
6) oplombowanie gazomierza na wlocie i wylocie, 
7) dostarczenie protokołu montażu - protokół stanowi załącznik Numer 3 do umowy, 
8) dostarczenie listy z numerami zdemontowanych gazomierzy oraz z numerami 

zamontowanych gazomierzy oraz  numerami przystawek Unismart zamontowanych na 
nowych gazomierzach,   

 
§ 2. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią poniżej wymienione dokumenty: 

1) Oferta WYKONAWCY - Załącznik Nr 1; 

2) Wykaz numerów gazomierzy z adresami do wymiany  - Załącznik Nr 2, 

3) Wzór protokołu z montażu –  Załącznik nr 3 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że zakończenie prac objętych Przedmiotem Umowy nastąpi w dniu …...2020 r. 

2. Ostateczny termin wykonania Umowy wraz z przekazaniem dokumentacji odbiorowej wyznacza 
się na dzień 20.05.2021 r. 
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3. Ustalony termin może ulec przesunięciu o czas uniemożliwiający realizację Przedmiotu Umowy, 
jeżeli przeszkoda była spowodowana siłą wyższą albo innymi czynnikami zewnętrznymi, na które 
WYKONAWCA nie miał wpływu. W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie pisemnie, podając rodzaj 
przeszkody oraz przewidywany czas przedłużenia realizacji Umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w 
ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia go o przeszkodzie, potwierdzi nowy termin 
wykonania całości bądź części Przedmiotu Umowy, termin ulega przesunięciu. 

§ 4. 

1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prowadzenia pełnej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy 
pod względem sprawdzenia realizacji nałożonych obowiązków i odpowiedzialności 
WYKONAWCY wynikających z treści przedmiotowej Umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i 
zasadami eksploatacji urządzeń energetycznych oraz innych regulacji prawnych dotyczących 
Przedmiotu Umowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych materiałów i narzędzi 
eksploatacyjnych, z wyłączeniem Gazomierzy z Unismartami, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. WYKONAWCA umożliwi kontrolę zleconych zadań oraz dostęp do dokumentacji dla osób 
wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA zachowa poufność przekazywanych informacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnieniem przestrzegania warunków BHP i p.poż. w czasie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

 
7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa, a także, że będą one wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonywanej pracy 
oraz środki ochrony indywidualnej. 

 
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b. posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c. przeszkolenie stanowiskowe. 
 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym zaistniałym 
wypadku przy pracy lub zdarzeń mogących zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy 
wśród pracowników Wykonawcy, podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem 
przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 5. 

Strony wyznaczają następujące osoby, jako swoich przedstawicieli, uprawnionych do wzajemnych 
kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana Andrzeja Pietrzaka, jako osobę odpowiedzialną za kontakt 
z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji postanowień Umowy oraz uprawnioną do dokonania 
odbioru końcowego zadania, 

2) WYKONAWCA wyznacza Pana …………………., jako osobę odpowiedzialną za kontakt z 
ZAMAWIAJĄCYM w zakresie realizacji postanowień Umowy oraz uprawnioną do dokonania 
przekazania dokumentacji z przeprowadzonego  przełączenia. 

 

§ 6. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 
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2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za: 

i) zwłokę w terminowej realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,7% szacunkowej 
wartości Umowy netto, za każdy dzień zwłoki,  

ii) za zwłokę w usuwaniu wszelkich uchybień, wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru 
Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,7% szacunkowej wartości Umowy netto, za każdy 
dzień zwłoki, 

iii) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w wysokości 20 
% szacunkowej wartości Umowy netto. 

2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% szacunkowej wartości Umowy 
netto. 

3. Strony ustalają, że na potrzeby ustalenia wysokości kar umownych wskazanych każdorazowo w 
niniejszej Umowie – szacunkowa wartość Umowy netto odpowiadać będzie kwocie …………. zł (to 
jest iloczynowi 2600 szt × …. zł).  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne za zwłokę w przekazaniu Przedmiotu Umowy do odbioru, względnie za zwłokę w 
usuwaniu usterek, ZAMAWIAJĄCY potrąci z faktury końcowej, wystawionej przez 
WYKONAWCĘ. 

6. W przypadku ujawnienia wady albo usterki, której nie można było wykryć w chwili odbioru 
zrealizowanego częściowo lub w całości przez Przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY zawiadomi 
niezwłocznie WYKONAWCĘ o tym fakcie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej 
ujawnienia.  

§ 7. 

1. Strony ustalają, że z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania oraz przekazania Przedmiotu 
Umowy WYKONAWCA otrzyma jednorazowe zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie 
wymiany u Odbiorcy w wysokości: ……….. zł (……. 00/100) złotych za 1 szt. zamontowanego 
gazomierza miechowego wraz z Unismartem. 

2. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej 
w dniu wystawienia faktury. 

3. Jeżeli Przedmiot Umowy nie będzie spełniał warunków określonych w treści Umowy jej 
załączników, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo obniżenia wartości Umowy o wartość 
wykrytych wad, o ile WYKONAWCA nie usunie ich w wyznaczonym mu terminie. 

§ 8. 

1. Strony niniejszej Umowy oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT i mogą wystawiać oraz 
otrzymywać faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez WYKONAWCĘ, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury 
ZAMAWIAJĄCEMU.  

3. Strony dopuszczają możliwość uregulowania części uzgodnionego wynagrodzenia w zakresie 
wykonania zadania określonego w § 1 Umowy. Aby wystawić pierwszą fakturę częściową 
WYKNAWCA powinien zamontować min. 700 sztuk gazomierzy z Unismartem. WYKONAWCA 
pisemnie zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU zamiar wystawienia faktury częściowej oraz w zgłoszeniu 
procentowy zakres wykonanych prac podlegających zafakturowaniu. Podstawą do wystawienia 
faktury częściowej będą: 

1) zgłoszenie wykonania maksymalnie 80% zakresu zadania, 

2) rzeczowo – finansowy protokół częściowego wykonania robót podpisany przez 
przedstawiciela WYKONAWCY oraz Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO – Pana 
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Andrzeja Pietrzaka, będący równocześnie protokołem bezusterkowego odbioru 
potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót, a także podpisane bezusterkowo 
„Protokoły wymiany gazomierza”. 

4. Wszelkie płatności będą dokonywanie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
VAT. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe wskazanie numeru rachunku 
bankowego. Za dokonanie płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT 
bez podpisu odbiorcy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zawsze są 
protokoły bezusterkowych odbiorów prac, podpisane przez upoważnionych Przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY. 

 
6. W opisie każdej faktury VAT dotyczącej wykonania przedmiotu niniejszej Umowy opisanego w 

 § 1 ust. 1 i 2 należy umieścić numer tej Umowy. 

 

  § 9. 

1. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 
ujawnić treści Umowy, specyfikacji, planów, rysunków, ani informacji związanych z przedmiotową 
Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez ZAMAWIAJĄCEGO/WYKONAWCĘ w 
celu realizacji Umowy.  

2. WYKONAWCA nie będzie wykorzystywał, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 
żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu 
realizacji Umowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych przy realizacji Umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego 
charakteru tej informacji, chyba że na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona 
pisemna zgoda przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku naruszenia tego przepisu, 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić od WYKONAWCY kary umownej w wysokości 30% 
wartości Przedmiotu Umowy netto. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie również prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji 
ZAMAWIAJĄCY poniósł szkodę. 

§ 10. 

1. WYKONAWCA udzieli 12 – miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace. W ramach 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad 
wynikających z wykonania prac objętych przedmiotem umowy oraz wad i usterek 
zamontowanych w jego wykonaniu przedmiotów na zasadach szczegółowo opisanych w § 11 
niniejszej umowy.  

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od dnia bezusterkowego końcowego 
odbioru wykonania Przedmiotu Umowy przez ZAMAWIAJACEGO. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że na zainstalowany w wykonaniu niniejszej umowy sprzęt 
obowiązuje gwarancja producenta, na zasadach określonych w dokumentach gwarancji, które 
zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. 
WYKONAWCA odpowiada za dopełnienie wszelkich formalności na skutek, których 
ZAMAWIAJĄCY stanie podmiotem wyłącznie uprawnionym do dochodzenia wobec producentów 
sprzętu roszczeń z tytułu gwarancji.  

4. Pomimo upływu okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
jeśli producent sprzętu odmówi ZAMAWIAJĄCEMU  zaspokojenia roszczeń z uwagi na 
nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie sprzętu, WYKONAWCA odpowiedzialny będzie  
wobec ZAMAWIAJĄCEGO za szkodę wynikającą z takiej odmowy.  

5. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych opisanych powyżej, Strony postanawiają rozszerzyć 
zakres rękojmi za wady fizyczne w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu niniejszej umowy 
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przez WYKONAWCĘ na okres 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru wykonania 
Przedmiotu Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 11. 
 

Gwarancja WYKONAWCY, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy opiera się na następujących 
zasadach: 
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszelkie przeprowadzone prace opisane w § 1 

niniejszej umowy.  
2. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego. 
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

ZAMAWIAJĄCY dokona zgłoszenia WYKONAWCY tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego 
wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi 
wskazanym przez WYKONAWCĘ w nagłówku niniejszej umowy. WYKONAWCA zobowiązany 
jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o 
wadzie. 

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę 
na piśmie na inny termin usunięcia wad. 

5. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wady w ww. terminach lub odmówi jej usunięcia, 
ZAMAWIAJĄCY po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do usunięcia wady w terminie 7 dni, 
będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt 
WYKONAWCY, poprzez wystawienie faktury obciążającej WYKONAWCĘ. 

6. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin 
gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
ciągu którego na skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 
korzystać. 

7. W ramach gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 12. 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.), że 
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy. 
 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze 
polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych 
przez Strony rezultatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd 
Powszechny w Poznaniu. 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 
 


