
 1

UMOWA - PROJEKT 

 
zawarta w Łodzi ……………... pomiędzy: 

 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną   
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295398 

kapitał zakładowy 58 108 350,00 zł, (kapitał opłacony w całości w wysokości 58 108 350,00 zł.)                       

NIP 724-000-41-59 

reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

 

 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 

 
a 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………, 

 

 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,  
o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja prac polegających na wykonaniu Audytu Energetycznego 

Przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r o efektywności energetycznej i Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r w sprawie efektywności 

energetycznej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, wymogami Zamawiającego i 

warunkami realizacji i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę swoich pracowników realizujących Umowę wraz z 

numerami ich dowodów osobistych. 

 

§ 2. 

 
1. Wymagania dotyczące wykonania audytu energetycznego: 

1) Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o zasady przeprowadzania audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, jakie zostały określone w Ustawie o efektywności energetycznej, rozporządzeniach do tej 

ustawy i przepisach w niej powołanych oraz spełniać wymogi i kryteria określone w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 

2) Osoby sporządzające audyt powinny posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, jeżeli będą 
wymagane powołanymi przepisami. 

3) Przeprowadzony audyt i dokumenty powstałe w wyniku jego przeprowadzenia muszą być wystarczające do 

spełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego, jaki jest nałożony Ustawą o efektywności 

energetycznej procedowaną w celu wdrożenia art. 8 ust 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 

4)Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia dokumentacji audytu do Urzędu Regulacji 

Energetyki, a w przypadku braków lub wad zgłoszonej dokumentacji dokona stosownej korekty.   

5) Audyt należy sporządzić w formie pisemnej (w 4 egz.) i w formie elektronicznej na nośnikach danych 

zapisany: w formacie pozwalającym na jego edycję oraz w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję. 
Wszystkie wersje audytu winny być ze sobą tożsame.  

6) Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia – należy podać informacje dotyczące nazwy  

i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe”  

z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy 

wydruków wyników obliczeń). W przypadku wykonania obliczeń bez użycia dedykowanego programu, należy 

zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej. 
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§ 3. 

 

1. Termin rozpoczęcia obowiązywania Umowy strony ustalają na dzień ………………. 2017r., termin  

zakończenia jej obowiązywania ustala się na ……………….. 2017r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem jednak nie później niż do 

31.08.2017r. W przypadku nie wykonania przeglądu w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Osobą reprezentującą Zamawiającego przy realizacji niniejszej Umowy jest Pan …………………………..  

Osobą reprezentującą Wykonawcę przy realizacji niniejszej Umowy jest Pani/Pan ……………………….. 

  

§ 4. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 

……………………………………….  (…………………………………………..i …/100) zł netto 

powiększone o podatek VAT w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również działania wspomagające realizację przedmiotu 

umowy, w tym niezbędne pomiary i inwentaryzację obiektów, instalacji i urządzeń, którą Wykonawca 

sporządzi na podstawie ankiet techniczno-energetycznych oraz dokumentacji udostępnionej przez 

Zamawiającego, a w przypadku braku dostępnej dokumentacji lub jej niekompletności na podstawie 

własnych ustaleń i badań.  
3. W przypadku ujawnienia wad lub braków w przedmiocie umowy już po dokonaniu zapłaty, Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich usunięcia we wskazanym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. W 

przypadku nie usunięcia wskazanych wad i braków w wyznaczonym terminie Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami.  

 

§ 5. 

 

1. Podstawą do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 

potwierdzone przyjęcia zgłoszenia dokumentacji audytu przez Urząd Regulacji Energetyki bez uwag.  

2. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy wpłacona będzie przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od jej złożenia.  

3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane informacje, dokumenty i materiały będące w jego 

posiadaniu a niezbędne do wykonania usługi. 

2. Wykonawca powinien wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z zachowaniem 

standardów zawodowej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Jeżeli przedmiot umowy okaże się niezgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, będzie 

niekompletny lub posiadał wady, Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy, opisując 

jednocześnie w stosownym protokole okoliczności i przyczyny odmowy odbioru.  

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca na własny koszt i ryzyko ponownie dostarczy 

przedmiot umowy, który będzie zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz nie będzie 

posiadać wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

5. O wszelkich zauważonych, po dokonaniu protokolarnego odbioru, wadach Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia 

wszelkich wad wskazanych przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie określił w stosownym protokole 

innego terminu ich usunięcia.  

 

§ 6. 

 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak 

niż 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za 

każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% 

wynagrodzenia umownego. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.  
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego w razie 

odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane drogą negocjacji pomiędzy 

stronami Umowy, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby  

Zamawiającego. 

 

§ 7. 

 
1. Prace  będą wykonane z należytą starannością, nie powodując zakłócenia pracy zakładu Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy to jest nie ujawniania osobom trzecim, wszelkich 

wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, który to obowiązek przeniesie na 

Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska 

(wynikających z przepisów ogólnych i wewnątrzzakładowych Zamawiającego) oraz podporządkuje się w 

tym zakresie zaleceniom Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnione przez niego osoby posiadają stosowne przeszkolenia bhp, badania 

lekarskie, stałe miejsce zameldowania oraz kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywania prac. 

5. Zamawiający przeniesie na Wykonawcę ewentualne kary, zawinione przez niego lub jego pracowników, 

nałożone na Zamawiającego przez organy kontroli: PIP, Policję i inne. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy na osoby trzecie (zakaz cesji). 

7. Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało uwzględnić przed zawarciem Umowy oraz strajk 

pracowników Wykonawcy nie będą uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej. 

 
§ 8. 

 

Wszelkie zmiany Umowy, jak również odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie, lub wypowiedzenie mogą być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

§ 11. 

 

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

 

Załączniki do umowy: 

Nr 1. Harmonogram audytu. 

Nr 2. Oferta wykonawcy. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY 
 


