ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/3247/707MZE/2017/1
UMOWA Nr ……………………..
zawarta w Płocku w dniu …………………………. roku pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 Gdańsk przy ul. Marynarki Polskiej 130,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS
0000033455, Regon 190275904-00075, NIP: 583-000-11-90, kapitał zakładowy 1 356 110 400 zł
wpłacony w całości, Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, 09-400
Płock, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………….;
2. …………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………….;
2. ............................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
łącznie zwanymi dalej jako Strony
o treści następującej:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Likwidacja usterek na istniejących liniach napowietrznych 110kV na terenie
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, część II”
2. Zamówienie obejmuje:
1) Likwidację usterek na liniach:
•
•
•

Linia napowietrzna 110 kV [L] nr 51 Działdowo-Tuczki
Linia napowietrzna 110 kV [L] nr 11 Gostynin-Sklęczki
Linia napowietrzna 110 kV [L] nr 24 Podolszyce-Gulczewo

Szczegółowy zakres prac do wykonania na poszczególnych liniach zamieszczono w Załączniku
nr 1 do umowy
2) dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) użycie materiałów do realizacji zadania spełniających wymagania Standardów Technicznych
obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA;
4) naprawę oraz poprawę rezystancji uziemień, w razie potrzeby rozbudowę uziemienia dla
uzyskania prawidłowej wartości rezystancji;
5) wycinkę drzew, gałęzi oraz krzewów w stanowiskach słupowych, przy których będą
prowadzone prace;
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6) na stanowiskach słupowych, na których będzie wykonywany otok uziemiający dodatkowy
wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia oraz napięcia rażeniowego;
7) uzgodnienie harmonogram robót z pracownikami ENERGA–OPERATOR SA Oddział
w Płocku, Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi;
8) zagospodarowanie materiałów z demontażu;
9) uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach;
10) regulację kwestii odszkodowań powstałych w trakcie wykonywanych prac;
11) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Wykonawca zapewni niezbędne zasoby sprzętowe i ludzkie dla realizacji przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej.
2. Przy realizacji zlecenia, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) uzgodnienie terminów prac w terenie z Właścicielami nieruchomości, na których mają zostać
wykonane zlecone prace wraz z pokryciem ewentualnych odszkodowań powstałych w trakcie
wykonywanych prac,
2) uzgodnienie harmonogramu prac z Zamawiającym oraz Wykonawcą prac drogowych;
3) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich
odpadów, w tym materiałów z demontaży, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu
zlecenia zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wszystkie odpady wytworzone podczas
realizacji zlecenia są odpadami Wykonawcy.
4) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac poprzez prowadzenie
prac zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
a w szczególności wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez
osoby posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne oraz wymagane w zakresie bhp
i p.poż zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach
Elektroenergetycznych, zamieszczonej na stronie
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje.xml
5) udostępnianie miejsca prac do kontroli w zakresie bhp i p.poż. służbie BHP i P. POZ. oraz
ochrony środowiska Zamawiającego oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych
nieprawidłowości;
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów
prawa w zakresie ochrony środowiska, decyzji administracyjnych wydanych na ich podstawie
w zakresie, w jakim one Wykonawcy dotyczą.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla środowiska skutki, które
powstaną wskutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a które zostaną stwierdzone w trakcie lub po realizacji przedmiotu umowy. Odpady wytworzone
podczas realizacji przedmiotu umowy są odpadami Wykonawcy.
5. Do wykonania zleconych prac, Wykonawca kierować będzie pracowników posiadających
właściwe uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac na sieciach elektroenergetycznych,
aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do wykonywanych prac oraz przeszkolonych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zrealizuje
prace zgodnie ze Standardami Zamawiającego (zamieszczonej na stronie: http://www.energaoperator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml) i według najnowszych technologii.
§3
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 31 października 2017
roku.
2. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku udokumentowanego przedłużania się dostaw
materiałów niezbędnych do realizacji zadania, na które Wykonawca nie miał wpływu lub
wystąpienia sytuacji której nie można było przewidzieć w momencie zlecania.
§4
1.

Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania Przedmiotu Umowy wynosi łącznie:
………………………………, (słownie złotych: ………………………….………………………….)
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2.

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług z aktualnie obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
§5

1. Zamawiający oświadcza, że Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:
Pan Zbigniew Zdziemborski kom. 601 069 586;
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ………………………………………...,
tel. kom. ……………………….……….
§6
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zrealizowaniu przedmiotu umowy i gotowości do
dokonania jego protokolarnego odbioru.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanego przedmiotu umowy w terminie
7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca przy zgłoszeniu do odbioru wykonanych prac zobowiązany jest dostarczyć:
1) dokumentację określoną w § 1 ust. 2 pkt 11);
2) oświadczenia o zakończeniu prac i wyprowadzeniu pracowników z miejsca pracy;
3) protokoły pomiarów uziemień oraz napięcia rażenia;
4) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub
do stosowania jednostkowego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (certyfikaty
zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą), oświadczenia dostawcy oraz certyfikaty
i atesty urządzeń itp.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody
wynikłe na skutek prowadzenia przez niego zleconych prac.
§7
Strony ustalają następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Faktury VAT zostaną wystawione po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy i jego przyjęciu
przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru robót.
Faktury VAT wystawione będą przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty protokolarnego
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje
w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zamawiającego. Faktura VAT powinna
zawierać oprócz wymaganych danych również numer zamówienia podany przez Zamawiającego
i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym
NIP 583-000-11-90 nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
ustawy o VAT. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym
NIP …………………………………... nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT,
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcę w momencie wystąpienia
zmiany. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów
i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT. Za datę zapłaty faktury VAT uważa się datę obciążenia konta
bankowego Zamawiającego.
Fakturę VAT Wykonawca wystawi na:
ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP 583-000-11-90;
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
Fakturę VAT Wykonawca prześle na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu,
ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz.
O zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana jest
skuteczna z chwilą doręczenia zawiadomienia i nie wymaga zmiany Umowy.
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§8
1.

2.

3.

4.

W przypadku przyjęcia zlecenia o którym mowa w § 1 ust 2, a następnie odmowy wykonania
zlecenia przez Wykonawcę, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
W przypadku opóźnienia w wykonaniu zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający
pokryje Wykonawcy koszt prac wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. Zaawansowanie
prac do czasu odstąpienia od umowy, Zamawiający i Wykonawca określą protokolarnie.
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego zapłacone kary umowne.
§9

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru
wykonanych prac bez konieczności wręczania Zamawiającemu odrębnego dokumentu gwarancji.
Zamawiający zgłaszać będzie wady ujawnione w okresie gwarancji za pośrednictwem faxu na nr
………………. lub poczty elektronicznej na adres …………………………………………………. zaś
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie najpóźniej 7 dni roboczych od ich
zgłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3,
Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub
specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty.
Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód
poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w
przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również
ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym
Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub,
jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad
lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy
istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego wynikających z
rękojmi, określonej przepisami kodeksu cywilnego.
Za uszkodzenie powstałe w okresie gwarancji na skutek działania siły wyższej (w tym żywiołu)
lub niewłaściwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
§10

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji
użytych na obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z przepisami
rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
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jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 396, str. 1).
§11
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
powstających 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 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 Umowy osobom trzecim (podwykonawcom)
przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego,
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez te osoby trzecie oraz odpowiada za ich
działania lub zaniechania w zakresie żałowania 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.
niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast
informacje określone w ust 1 niniejszego paragrafu, przechowywane elektronicznie, usunie ze
swoich zasobów informatycznych oraz nośników informacji w terminie do 7 dni od daty
zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby teką czynność wykonały osoby trzecie,
którymi wykonawca posługuje się przy realizacji 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.
9. Jakiekolwiek postanowienia 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 (j.t. 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.
10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania
Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
11. 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 netto za każde naruszenie
dotyczące obowiązku zachowania poufności.
12. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszystkie inne podmioty, przy
pomocy których prowadzą swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy
zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
łączącego Wykonawcę z tymi podmiotem.
13. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu,
w swoich materiałach marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie
stanowiło naruszenia zobowiązań wynikających z obowiązku zachowana poufności i ochrony
informacji poufnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/3247/707MZE/2017/1
§12
1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie aneksu
zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/3247/707MZE/2017/1
Załącznik nr 1 do umowy
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
na poszczególnych liniach napowietrznych 110kV

a) Dla linii napowietrznej 110 kV [L] nr 51 Działdowo-Tuczki :
1.

Naprawa uziemienia/poprawa rezystancji oraz pomiary rezystancji uziemień, stan.nr:
3,4,5,7,11,13,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,30,32,37,38,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,
55,56,57,61,63,65,66

b) Dla linii napowietrznej 110 kV [L] nr 11 Gostynin-Sklęczki:
1. Naprawa uziemienia/poprawa rezystancji oraz pomiary rezystancji uziemień, stan.nr:
2,3,4A,4,10,13,14,15,20,22,23,24,27,47,84,86,87,
2. Wykonanie otoku uziemiającego dodatkowego, pomiar rezystancji oraz napięcia rażenia,
stan.nr: 72
c)

Dla linii napowietrznej 110 kV [L] nr 24 Podolszyce-Gulczewo :
1. Naprawa uziemienia/poprawa rezystancji oraz pomiary rezystancji uziemień, stan.nr:
2,3,4,7,8,12.

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić na roboczo z ENERGA–Operator SA Oddział
w Płocku Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi – tel. kontaktowy 24 368 82 62 .
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