UMOWA NR …………….
O RAMOWEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA EKSPERTYZ W ZAKRESIE WPŁYWU NA SYSTEM
ELEKTROENERGETYCZNY PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, INSTALACJI LUB SIECI WYTWÓRCZYCH LUB
ODBIORCZYCH

zawarta w dniu ……………….. 201….r. roku w Koszalinie, pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, której dokumentacja jest
przechowywana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającą numer NIP: 583-000-11-90, REGON 190275904, o kapitale zakładowym 1 356 110 400
zł, w całości wpłaconym,
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………

z

siedzibą

w

………………..,

….-……..

……………….,

ul.

………………………………….,
NIP ……………………… , Regon …………………………. reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji Zleceń jakich Zamawiający
udzieli Wykonawcy w okresie jej obowiązywania.
2. W zakresie i na zasadach określnych Umową, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z przyjętymi w
postępowaniu przetargowym Warunkami Zamówienia oraz złożoną ofertą, stanowiącymi załączniki do niniejszej
umowy do wykonywania ekspertyz w zakresie wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia urządzeń,
instalacji lub sieci wytwórczych lub odbiorczych (zwanych w dalszej części umowy ekspertyzami).
3. Ekspertyza powinna zawierać analizę:
a) podsumowanie przeprowadzonej analizy ze wskazaniem wariantów pracy istniejącej sieci, w których możliwe
jest przyłączenie analizowanego źródła/odbioru,
b) w przypadku braku możliwości przyłączenia źródła/odbioru o mocy wnioskowanej do przyłączenia informację
o mocy możliwej do przyłączenia w rozpatrywanej lokalizacji w istniejącym układzie sieci dla każdego z
badanych kryteriów,
c) w przypadku braku możliwości przyłączenia źródła/odbioru o mocy wnioskowanej do przyłączenia informację
o przewidywanym/sugerowanym zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej WN i SN wymaganej, aby
możliwe było przyłączenie analizowanego źródła/odbioru w rozpatrywanej lokalizacji dla każdego z badanych
kryteriów,
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d) jednoznaczną informację o braku możliwości przyłączenia analizowanego źródła/odbioru do sieci
elektroenergetycznej w analizowanym układzie, jeżeli taka sytuacja wystąpi.
4. W celu wykonania ekspertyzy Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujące dane:
a)

schematy sieci WN i SN oraz parametry sieci (przekroje, długości linii).

b)

schemat rozdzielni 15kV w GPZ,

c)

parametry transformatorów 110/15kV w GPZ,

d)

wielkość mocy zwarciowej po stronie 110kV analizowanej sieci,

e)

wartość napięcia na szynach 15kV w GPZ dla nastaw ARN,

f)

obciążenia transformatorów 110/15 kV GPZ-ów analizowanego ciągu liniowego WN 110kV,

g)

obciążenia ciągów liniowych SN analizowanego GPZ-u 110/15kV, do którego przewidywane będzie
przyłączenie projektowanego źródła wytwórczego lub odbiorcy,

h)

dane dotyczące źródeł energii przyłączonych i planowanych do przyłączenia do analizowanej sieci SN i
WN,

i)

dane dotyczące analizowanego źródła/odbioru

j)

wskazane układy pracy sieci SN dla których należy wykonać analizę,

5. Otrzymanie wszystkich danych Wykonawca potwierdzi w formie wiadomości zwrotnej e-mail.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ekspertyzę zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ), zgodnie z wymaganiami
określonymi w Załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik do WZ oraz złożoną i
przyjętą ofertą, do wykonania przedmiotu zamówienia.
§2
1. Strony zgodnie stwierdzają, iż realizacja każdorazowego Zlecenia następować będzie na podstawie odrębnych
Zleceń na realizację.
2. Ekspertyza zostanie wykonana i przedłożona Zamawiającemu w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania
przez Wykonawcę wszystkich danych opisanych w §1.
3. Wykonawca przedłoży ekspertyzę w wymienionym wyżej terminie w formie elektronicznej (scan) oraz wyśle
przesyłką poleconą dwa egzemplarze ekspertyzy w formie papierowej.
4. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania ekspertyzy w formie papierowej jest zobowiązany do jej akceptacji
lub zgłoszenia zastrzeżeń. Wykonawca ma 10 dni roboczych na poprawienie przedmiotowej ekspertyzy.
5. W razie odmowy przyjęcia wadliwie wykonanej ekspertyzy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub
częściowe wynagrodzenie.
6. W przypadku stwierdzenia, że wykonana ekspertyza nie jest zgodna z WZ lub posiada wady po dokonaniu
odbioru, Zamawiający złoży pisemną reklamację do Wykonawcy, a ten zobowiązuje się do nieodpłatnego ich
usunięcia w terminie 10 dni.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji na wykonane ekspertyzy na okres 12 miesięcy
licząc od daty ich odbioru.
8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od daty dokonania końcowego odbioru
przedmiotu zlecenia, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego
9. Termin obowiązywania gwarancji wydłuża się każdorazowo o okres usuwania wady przez Wykonawcę. Okres
ten zostanie stwierdzony przez Zamawiającego w protokole potwierdzającym skuteczne usunięcie wady.
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10. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad wykonanych ekspertyz,
które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek jej elementu,
lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. Powyższe będzie wykonane w terminie 10 dni od
dnia wezwania.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ekspertyzie, ujawnionych w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, to
Zamawiający bez dalszych wezwań, może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez
uzyskania zgody Sądu.
12. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z
tytułu rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, ze
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat od dnia wydania.
§3
1. Maksymalna wartość wszystkich udzielonych przez Zamawiającego Zleceń, w okresie trwania umowy nie
będzie wyższa niż kwota netto …………..,00 zł netto (słownie: …………………………………. złotych 00/100)
powiększone o stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Maksymalna ilość wszystkich udzielonych przez Zamawiającego Zleceń, w okresie trwania umowy nie będzie
wyższa niż 25 (dwadzieścia pięć) ekspertyz. Za nieudzielone Zlecenia Zamawiającemu wynagrodzenie nie
przysługuje.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowaną ekspertyzę naliczane będzie każdorazowo według cen
jednostkowych przyjętych przez Zamawiającego w złożonej ofercie.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru ekspertyzy.
5. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych
wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer zamówienia podany przez Zamawiającego.
Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia
faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Ceny realizacji poszczególnych Zleceń obejmują wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia.
7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres : ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800
Kalisz.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
9. Strony dopuszczają wzajemną kompensatę swoich należności.
§4
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą o wykonanie całości lub części prac
przewidzianych Umową potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zawarcia z podwykonawcą umowy o wykonanie całości lub części prac przewidzianych
Umową Wykonawca ponosi za jego działania lub zaniechania odpowiedzialność jak za własne działania lub
zaniechania.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za
prace wykonane przez podwykonawcę lub przez podmiot, który zawarł umowę z podwykonawcą lub przez
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inny podmiot. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia Wykonawca zwolni Zamawiającego z ewentualnej
odpowiedzialności z tego tytułu - już na etapie przedsądowego wystąpienia z żądaniem zaspokojenia
roszczenia.
§5
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego ekspertyzy w sposób określony w §2 oraz w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w §3 ust.1, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe z prawem do
wykorzystania ekspertyzy, według własnego uznania i potrzeb, na wszelkich polach eksploatacji przewidzianych
w Ustawie z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do
Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i
rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją
Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, strona, której
informacje ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się
przy wykonaniu niniejszej umowy.
6. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została
zaaprobowana na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do
informacji powszechnie znanych.
7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje
na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust 1 i 2 przez te
osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności
jak za własne działania lub zaniechania.
8. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci
wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1, w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 dni. Wykonawca dopilnuje również,
ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy 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 obowiązującymi przepisami prawa lub strona,
która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
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9. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę
określonych warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony
informacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z
późn. zm.). Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa
chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
11. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej
Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
12. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od
postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
13. W przypadku zapoznania się z dokumentem zawierającym klauzulę „Tajemnica Przedsiębiorstwa ENERGA –
OPERATOR SA”, pracownik Wykonawcy odnotuje fakt zapoznania się z tym dokumentem na załączonej do
niego karcie.
14. Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i niniejszej Umowy, w tym w szczególności informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe handlowe, prawne i organizacyjne, jak tez informacje
przetwarzane w systemach informatycznych zapisane na nośnikach elektronicznych do których Wykonawca
może mieć dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz produkty i informacje wytworzone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy tub realizacji Zleceń stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.) i podlegają ochronie przewidzianej w tej
ustawie.
15. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do ekspertyzy. Uprawnia to Zamawiającego
m. in. do kopiowania i rozpowszechniania fragmentów lub całości ekspertyzy.
16. Strony ustalają, iż w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych Wykonawcy, zawrą odrębną
umowę.
17. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Spółkę informacji i dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, a także innych informacji lub dokumentów traktowanych jako poufne dla ENERGA SA oraz
innych Spółek z Grupy ENERGA.
§7
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem ………………, a wygasa w dniu 31.12.2018r.

2.

W przypadku zrealizowaniu usług na kwotę określoną w §3 ust. 1 umowy lub ilości usług określonych §3 ust. 1
umowy przed upływem określonym w ustępie 1 Umowa wygasa.

3.

Zamawiający może wystawiać zlecenia wykonania ekspertyzy Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1.

4.

Złożenie zamówień o wartości/ilości mniejszej niż określona w §3 ust. 1 w okresie obowiązywania Umowy nie
narusza postanowień zawartej Umowy.

5.

Zamawiający w każdym czasie może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia, bez podania przyczyny tego wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać
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jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy, tj. za wykonane i odebrane przez
Zamawiającego ekspertyzy i nie może żądać wynagrodzenia uzupełniającego z tytułu utraconych korzyści.
6.

Strony zgodnie oświadczają, ze Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek
oświadczeń pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego.

7.

Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.
§8

Strony wyznaczają osoby uprawnione do bieżących kontaktów i podpisywania dokumentów odbiorowych, bez prawa
do dokonywania zmian do Umowy:
-po stronie Zamawiającego:
Roman Chełminiak, tel. 94-348 33 95 email: roman.chelminiak@energa.pl ,
Adam Świetlik, tel. 94-348 33 90 email: adam.swietlik@energa.pl .
-po stronie Wykonawcy:
……………………………. tel. ……………………….. email: …………………..@......................... .
……………………………. tel. ……………………….. email: …………………..@......................... .
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy Zamawiającego.
§12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§13
Integralną część umowy stanowi:
- formularz przyjętej oferty,
- opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający

Wykonawca

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..
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