Umowa nr …………………………………….
zawarta w dniu ………………… pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, z kapitałem zakładowym wpłaconym
w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Koszalinie z siedzibą
w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, kod pocztowy 75-950,
reprezentowaną przez:

1. ..............................................................,
2. ..............................................................,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:

1. ..............................................................,
2. ..............................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1.

Na
podstawie
oferty
złożonej
w
przetargu
nieograniczonym
–
oznaczonym
ZN/………/5555MZE/2018/1, Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres prac,
stanowiący przedmiot niniejszej Umowy:
Wykonanie ogrodzenia od frontu stacji transformatorowej SN/nn Ustronie Morskie
Chrobrego Wydmy nr 50879, Ustronie Morskie dz. nr 72/3 obręb Ustronie Morskie
gmina wiejska.

2.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z WZ oraz załącznikiem do niniejszej
umowy.
§2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia: 24-08-2018 r.
§3
1.

W trakcie realizacji umowę stronę Zamawiającego reprezentuje: ……………………………..

2.

W trakcie realizacji umowy stronę Wykonawcy reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………………………………….

§4
1.
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu
umowy,
o
którym
mowa
w
§
1,
wynosi
łącznie
netto
……………………
(słownie…………………………………………………………………………………….)
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie podwyższone o podatek od towarów i
usług VAT według obowiązujących stawek zgodnych z przepisami prawa i wynosi
brutto……………………………………..(słownie…………………………………………………………………………….)
3.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
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§5
1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zadania .
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru wykonanych robót
bez uwag oraz zatwierdzony protokół odbioru końcowego
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową VAT w terminie 7 dni od dnia
dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego.
4. Należności określone w fakturze VAT zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z
wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od
wszystkich wymaganych prawem dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń
podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały
przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu ich
przedłożenia, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie jest
opóźnieniem w jego zapłacie.
6. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych wskazanych powyżej także numer
umowy, numer zamówienia, zlecenia lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej
do współpracy w ramach realizacji umowy .
7. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nastąpi
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w Fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod
warunkiem złożenia skutecznej dyspozycji przelewu środków.
9. Fakturę VAT należy przesłać na adres: Energa CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu Częstochowska
4, 62-800 Kalisz.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, numer NIP 583-000-11-90
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, numer NIP ………………………
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlano-montażowe
będące przedmiotem umowy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5, bez konieczności wręczenia odrębnego
dokumentu gwarancyjnego.
3. Na urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji
zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy.
4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (słownie: siedmiu)
dni roboczych licząc od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający
biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres
gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.
Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
§7
1. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w
umowie. Zakres przetwarzania odnosi się do informacji o klientach indywidualnych
przekazywanej Wykonawcy i wynika z potrzeby identyfikacji klienta Zamawiającego, u którego
wykonywane będą prace budowlano-montażowe. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się:,
modyfikację oraz przechowywanie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w
art. 36 – 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Wykonawca nie może wykorzystywać informacji określonych w ust.1 w jakimkolwiek innym celu
niż realizacja prac określonych w umowie.
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4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji
określonej w ust 1 Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na
ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji
prac określonych w umowie.
6. Po rozwiązaniu umowy, niezależnie od powodu jej rozwiązania, Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie
do 7 dni o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie przepisów prawa.
§8
1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do
polubownego rozstrzygnięcia, wyznaczając w tym celu 14 dniowy termin licząc od dnia
powstania sporu, a w przypadku braku porozumienia w tym terminie, na drodze sądowej przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy na podmioty
trzecie.
3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące
Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy jak i rozmów wstępnych – niezależnie od
formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony ww. informacji
Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na ogólnych zasadach
przewidzianych w przepisach prawa.
5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej
brak dostępu podmiotów i osób trzecich do ww. informacji.
6. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została
zaaprobowana na piśmie przez Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy
do informacji powszechnie znanych.
7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy stronom trzecim
(podwykonawcom) przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji drugiej
strony określonych w ust 3 oraz w dalszym ciągu przyjmuje odpowiedzialność za poufność tych
informacji.
8. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia,
wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od ENERGA - OPERATOR SA dokumenty określone w ust
3. w terminie do 7 dni. Natomiast informacje zawarte w ust 1 przechowywane elektronicznie
usunie ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. Wykonawca dopilnuje
również, ażeby taką czynność wykonały również podmioty trzecie wynajęte przez wykonawcę w
celu realizacji niniejszej Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do
informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie
uregulowanym przepisami prawa.
9. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania
niniejszej Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), Regulaminu udzielania
zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
§ 10
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. Dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
Załączniki:
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1.
2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Skan Formularza oferty

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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