Wzór:

Załącznik nr 4 do WZ

UMOWA
na dostawę 2 sztuk stacji transformatorowych przewoźnych
zawarta w ………………….., w dniu …………………….., pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisanym 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, kapitałem
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400,00 PLN, REGON 190275904,
Oddziałem w Koszalinie, 75-950 Koszalin ul. Morska 10, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………..

- Prokurent

2. …………………………………………..

- Prokurent

zwanym dalej Kupującym
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
zwanym dalej Sprzedawcą
Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Kupującego zaoferowanego przez
Sprzedawcę towaru. Zakup następuje w postępowaniu oznaczonym nr: ……………
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie niepubliczne), realizowanego w
oparciu o art. 5 pkt 1 lit. a) Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż (dostawa) Kupującemu przez Sprzedawcę:
stacji transformatorowych przewoźnych (STP) SN/nn na podwoziu jezdnym zgodnie z
załączoną Specyfikacja techniczną (zał. nr 1) i przyjętą ofertą (zał. nr 2) – dwie sztuki,
zwanych w dalszej części umowy STP lub przedmiotem zamówienia.
2. STP musi spełniać wszystkie konieczne normy i przepisy.
3. STP muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji tj. wyprodukowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wymogami
Warunków Zamówienia.
4. STP i ich części składowe muszą być dopuszczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz spełniać wymagania przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do ruchu na polskich drogach na podstawie
właściwej homologacji oraz spełniać wymagania przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.
§2
Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2018 r.
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§3
1. Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia stacji
transformatorowych przewoźnych do lokalizacji wskazanych w Specyfikacji technicznej (zał.
nr 1). Odbiór techniczny oraz wydanie STP zostanie potwierdzony protokołem odbioru
przygotowanym przez Kupującego.
2. Kupujący w obecności przedstawiciela Sprzedawcy dokona odbioru jakościowego
i ilościowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy nie jest zgodny z umową lub posiada
wady, Kupujący może odmówić jego przyjęcia.
4. Kupujący ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, który nie przejdzie odbioru
technicznego z wynikiem pozytywnym oraz żądać niezwłocznego dostarczenia w to miejsce
egzemplarza wolnego od wad.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu
zamówienia oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
6. Szczegóły odbioru oraz wydania towaru Kupujący ustali na roboczo z osobą koordynującą
po stronie Sprzedawcy.
7. Sprzedawca wraz z STP przekaże Kupującemu wynikające ze stosownych przepisów
zaświadczenia i homologacje dopuszczające do ruchu na polskich drogach, certyfikaty
informujące o spełnieniu norm oraz inne dokumenty niezbędne do użytkowania towaru w tym
instrukcje obsługi dostarczanych urządzeń (w języku polskim), dokumenty niezbędne do
zarejestrowania podwozi jezdnych.
8. Wszystkie przekazane przez Sprzedawcę dokumenty muszą być w języku polskim.
§4
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na dostarczone przedmioty zamówienia na
okres nie krótszy niż 60 miesięcy,
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru.
3. Sprzedawca zapewnia bezpłatne (w ramach ceny towaru) przeglądy okresowe na
dostarczony towar w okresie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Kupującego.
4. Sprzedawca w szczególności zobowiązuje się do dokonywania na swój koszt usuwania wad
w przedmiocie zamówienia lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie
14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz ponosi wszelkie koszty związane z reklamacjami w
okresie gwarancji i rękojmi, przedłuża termin gwarancji o czas, w ciągu którego na skutek
wady przedmiotu zamówienia Kupujący nie mógł z niego korzystać.
5. Przy braku możliwości realizacji usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Wykonawca na
czas naprawy, na wezwanie Zamawiającego, dostarczy odpowiednio stację
transformatorową lub podwozie jezdne o parametrach zbliżonych do podlegającego
naprawie.
6. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi, która rozpoczyna bieg z dniem podpisania
protokołu odbioru towaru, o którym mowa w §1 ust.1, bez zastrzeżeń i kończy się 6 miesięcy
po upływie okresu gwarancji.
7. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji i rękojmi, Kupujący zgłosi w
postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
8. Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w książce gwarancyjnej.
9. Do przedmiotu zamówienia będzie dołączona książka gwarancyjna, świadectwo homologacji
oraz inne niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji podwozia jezdnego.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy, a zapisami w książce gwarancyjnej,
zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Kupującego.
11. Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Kupującego bez dodatkowego
wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w par. 5 niniejszej umowy,
konsultacji w okresie obowiązywania gwarancji.
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12. W przypadku, gdy gwarancja producenta na cały zestaw stanowiący przedmiot zamówienia
lub jego część jest dłuższa niż określona w ust.1 Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne
(lub im równoważne) uprawniające Kupującego do korzystania z tych świadczeń.
§5
1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy na podstawie złożonej
oferty wynosi:
wartość netto: …………….. zł (słownie: ……………………………………….. zł …../100)
VAT ….% kwota: …………….. zł
(słownie: ……………………………………….. zł …../100)
Kwota brutto: …………….. zł
(słownie: ……………………………………….. zł …../100)
zgodnie z formularzem oferty, którego kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W/w wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji przez Sprzedawcę przedmiotu
niniejszej umowy, koszt dokumentów, o których mowa w § 3, koszt wydania karty pojazdu
oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
§6
1. Po protokolarnym odebraniu (bez uwag) kompletnego przedmiotu zamówienia przez
Kupującego, Sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT, na podstawie której nastąpi
zapłata wynagrodzenia.
2. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na: ENERGA-OPERATOR SA 80-557 Gdańsk, ul.
Marynarki Polskiej 130, NIP 583000-11-90, Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul.
Morska 10.
3. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną, na fakturze wskazana będzie odrębnie wartość
podwozia jezdnego i wartość stacji transformatorowej przewoźnej, suma pozycji musi
stanowić równowartość ceny oferowanej w formularzu ofertowym (zał. nr 2).
4. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer umowy, pod
którym figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Kupującego.
5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przyjęcia faktury VAT przez
Energa CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz (adres do
wysyłki faktury).
6. Należność określona w fakturze VAT wynikająca z niniejszej Umowy zostanie przekazana
przez Kupującego przelewem na konto Sprzedawcy wskazane przez niego na fakturze VAT.
7. Należność określona w fakturze VAT zawiera wszelkie koszty Sprzedawcy związane z
wykonaniem niniejszej umowy.
8. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak na wstępie Umowy.
9. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
10. Wynagrodzenie za Przedmiot umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
11. Za zwłokę w zapłaceniu faktury, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości
ustawowej.
12. Sprzedawca nie ma prawa zlecić wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez pisemnej zgody Kupującego.
§7
Do roboczej współpracy strony ustalają następujących koordynatorów:
1. W imieniu Sprzedawcy – ……………………..….……

- tel. …………………..

2. W imieniu Kupującego - ………………………………

- tel. …………………..
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§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
karę umowną w wysokości:
 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca,
 0,5% wartości brutto w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy za każdy
dzień opóźnienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 za opóźnienie w wykonaniu obowiązków Sprzedawcy wynikających z gwarancji lub
rękojmi, w tym w szczególności za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych w okresie
gwarancji / rękojmi wad stacji transformatorowych przewoźnych lub podwozia jezdnego
lub w ich wymianie - w wysokości 0,5 % za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wartości brutto stacji transformatorowej przewoźnej lub podwozia jezdnego, której(ych)
dotyczyło zgłoszenie reklamacyjne.
§9
Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony rozstrzygną polubownie,
a w przypadku przekazania sprawy na drogę sądową, spór rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Kupującego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i jeden
dla Kupującego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 – kserokopia formularza ofertowego najkorzystniejszej oferty
Załącznik nr 3 - wzór protokołu reklamacyjnego
Kupujący :

Sprzedawca :
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