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Nr postępowania ZP/3202/7071MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8

UMOWA NR ……………………….
na remont uziemień linii SN na terenie RD Płock
zawarta w Płocku w dniu …………………… pomiędzy:
ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. 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 zł, REGON 190275904,
Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, reprezentowanym
przez:
1.

………………………. -

Prokurenta,

2.

……………………… -

Prokurenta,

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną
a
…………………………………………………………………. z siedzibą w …………………….. przy
ul.

……………………..,

wpisanym

do

Krajowego

Rejestru

Sądowego

–

Rejestru

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla …………………… w …………………, …./Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………,
NIP ……………………., kapitałem zakładowym w wysokości ……… zł, reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………….

2.

…………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

1.

§1
Niniejsza umowa (zwanej dalej jako „Umowa”) została zawarta na podstawie oferty nr [..],
przyjętej dla części nr [ ………………. ] zamówienia, w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/3202/7071MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8 pn.
„Remont uziemień linii SN na terenie ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon
Dystrybucji Płock" - …………………………………………………………………………………

2.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
- przedstawioną ofertą i postanowieniami Umowy,
- Warunkami Zamówienia (wraz z załącznikami),
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- Prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa i normami obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie robót i w obszarze oddziaływania
wykonywanych robót,
- obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA instrukcjami i standardami technicznymi.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wymieniony w § 1 w terminie do
dnia 10 października 2017 roku.
2. Osobą upoważnioną do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w imieniu
Zamawiającego jest Łukasz Ziembiński, tel. 697-490-671.
3. Osobą upoważnioną do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w imieniu
Wykonawcy jest ……………………………………….…………………………
§3
1. Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na łączną kwotę ……………….. zł netto
(słownie złotych …………………………………………… 00/100) zgodnie z przedstawioną
ofertą.
2. Do ceny określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy jest podpisany przez
Strony bezusterkowy protokół odbioru elementów oraz protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy, potwierdzający pisemnie odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
4. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, numer zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze
strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy. Do faktury
należy dołączyć kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego.
5. Fakturę VAT należy wystawić 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
6. Zapłata należności będzie następowała w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami na adres: Energa CUW
Sp. z o.o., Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62 800 Kalisz.
5.

O zmianie adresu do wysyłki faktury Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.
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6.

Zapłata należności dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na
konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Za termin zapłaty uważa się dzień
obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

7.

Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane
z wykonywaniem Umowy.

8.

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy są podatnikami czynnymi VAT
o numerach NIP jak na wstępie Umowy.

9.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT

bez podpisu

Zamawiającego.
10. 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.
11. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Zamawiającego.
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 Zamawiającego
w momencie wystąpienia zmiany.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 14 dni od daty
podpisania protokołu (bez zastrzeżeń).
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto
przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki
w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną
w wysokości 20% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1.

1.

§5
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.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność administracyjno-prawną i materialnoprawną 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.

3

ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/3202/7071MZE/2017/1/2/3/4/5/6/7/8

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie, na własny koszt
i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót
budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Odpady wytworzone podczas realizacji
przedmiotu

umowy

są

odpadami

Wykonawcy

z

wyjątkiem

wskazanych

przez

Zamawiającego materiałów z demontażu podlegających zwrotowi na magazyn.
4.

Zamawiający ma prawo w dowolnym, wybranym przez siebie terminie dokonać kontroli
przestrzegania postanowień określonych w ust. 1 i 2. W przypadku stwierdzenia naruszeń
postanowień określonych w ust. 1 lub 2 zastosowanie mają zapisy § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.

5.

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, 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).

1.

§6
Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………… gwarancji na wykonane uziemienia linii SN.

2.

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 14 dni roboczych od ich zgłoszenia.

§7
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie
prowadzonych prac poprzez prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego a dostępnymi na stronie internetowej
www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml, jak również wymogami
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykonywanie wszystkich prac, przez osoby
posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie
bhp.
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1.

§8
Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom
nieuprawnionym i wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy wszelkie
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w
okresie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania
tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.

2.

Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom 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,
o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona, której informacje ujawniono może żądać
naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących

przepisach

prawa.

Strony

postanawiają,

że

informacje

będą

przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
4.

Przystąpienie do umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż strony dysponują
stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi dochowanie niniejszego
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują
się przy wykonaniu Umowy.

5.

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.

6.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia,
Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające
informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje takie przechowywane elektronicznie,
w tym samym terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników
informacji. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty,
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 gdy Strona,
która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

7.

Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny
dostęp wymaga zgody Koordynatora ze strony Zamawiającego. Zgoda ta może zostać
uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków, w szczególności
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
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8.

Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony
informacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(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 oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

9.

Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres
obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej
zakończenia.

10. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym
paragrafie, niezależnie od postanowień określonych w ust. 3, jest on zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia netto
określonego w umowie za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
11. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty,
przy pomocy których prowadzi 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 podmiotami. Zobowiązanie to powinno mieć formę
pisemną.
12. 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 zachowania
poufności i ochrony informacji poufnych.
13. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty
lub ujawnienia informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.

1.

§9
Niezależnie od uprawnień do zakończenia stosunku prawnego przed upływem okresu
realizacji Umowy, w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, Zamawiający może, w zależności od charakteru Umowy, odstąpić od Umowy lub
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy:
a)

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub
opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego
stronie, w stosunku do postanowień Umowy w taki sposób, że wykonanie przedmiotu
Umowy w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma
obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie
wykonania przedmiotu Umowy.
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b)

Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie
Umowy.

2.

Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku,
gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna z jego interesem
(umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu
w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej
przyczynie przez Zamawiającego.

5.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy
nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu
cywilnego.

§ 10
1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły
do polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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