Zintegrowany System Zarządzania
Zapytanie ofertowe

UMOWA NR ……………….
z dnia ………………………. r.

Znak: AE/P-19/2017

zawarta w Toruniu,
pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221,
posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 870525973, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym 13 618 000 zł,
reprezentowaną przez:
1. Piotra Rozwadowskiego – Prezesa Zarządu;
2. Grzegorza Brożka – Zastępcę Prezesa;
zwaną dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………
zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
skierowanego do wybranych wykonawców, przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych
procedur Zamawiającego , została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu
Energetycznego Przedsiębiorstwa.
§2
Celem audytu jest:
Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie
szczegółowych obszarów oszczędności energii oraz wypełnienie wymagań określonych w art.
37. ust 2) Ustawy zobowiązującego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w
Toruniu do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym
przedsiębiorstwa i przekazaniu informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach
energii.
Wynikiem przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa będzie opracowanie
dokumentu spełniającego wymagania wskazane w art. 37 ust. 2 Ustawy oraz projektu
Zawiadomienia o którym mowa w art. 38 ust.l Ustawy.

§3
Audyt zostanie przeprowadzony w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia zawarcia
umowy.
§4
Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
polskiego oraz międzynarodowymi standardami audytu.
§5
Wyniki badania przedstawione w postaci raportu z audytu oraz opinii zawierającej zalecane
zmiany niezbędne do wdrożenia zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 31 lipca
2017 r.
§6
1. Zamawiający jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni od przekazania wyników badania
wymienionych w § 5 potwierdzić pisemnie ich odbiór i akceptację lub zgłosić ewentualne
uwagi. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może ten termin przedłużyć o kolejne
7 dni (przedłużenie może powodować zmianę terminu określonego w §5). Brak pisemnej
akceptacji w przeciągu siedmiu dni od przekazania wyników badania jest równoznaczny
z ich akceptacją i ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia
uwag do wyników badania w powyższym terminie Wykonawca niezwłocznie uwzględnia
uwagi bądź uzasadnia na piśmie niemożliwość lub niezasadność ich uwzględnienia
i ponownie przekazuje wyniki badania Zamawiającemu. Wyniki badania strony uznają
za ostatecznie odebrane po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru przez Zamawiającego.
Przesunięcie terminu ostatecznego przekazania wyników badania na skutek powyższej
procedury nie stanowi zwłoki lub opóźnienia w ich przekazaniu.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w formie elektronicznej oraz
pisemnej w ilości sześciu egzemplarzy.
§7
1.

Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą
starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.

2.

Zobowiązania, o których mowa w ust. l, są wiążące również po wykonaniu przedmiotu umowy
lub rozwiązaniu umowy.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie,
zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, o których mowa w ust. 1.

3.

§8
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty
oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia
audytu.
§9
1. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych.
3. Rozpoczęcie audytu zostanie poprzedzone spotkaniem otwierającym.
§ 10

1. Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu zakończonego sporządzeniem
pisemnej opinii wraz z raportem z wykonanych czynności w wysokości ……………… zł
brutto (słownie: …………………), w tym ………. zł netto (słownie: …………………..)
plus należny podatek VAT, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. Zamawiający
zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest
pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się przelać wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) 20% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1, w przypadku odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które odpowiada
Wykonawca.
b) 0,3% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3 i § 5.
c)
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości
0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust .1za każdy przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile
nastąpią takie okoliczności, kar nałożonych na Zamawiającego za nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejsze umowy przez Urząd Regulacji energetyki lub inne upoważnione
urzędy jednostki.
3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający
potrąci je z wystawionej faktury.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§ 12
Sprawy nie objęte niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia
przez właściwy Sąd powszechny w Toruniu.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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