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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.

……………………………………………………………………………………………….,

2.

……………………………………………………………………………………………….,

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
Przedmiotem umowy jest remont ……. szt. uziemień linii SN
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wymieniony w § 1 w terminie do
dnia 24 września 2018 roku.
2. Osobą upoważnioną do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w imieniu
Zamawiającego jest Dariusz Luśniewski, tel. 607 657 144.
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. Zamawiający
jest
podatnikiem
podatku
VAT
o
numerze
identyfikacyjnym
NIP 583-000-11-90.
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4. 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.
5. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego
podpisu.
6. 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.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokołu (bez zastrzeżeń).
8. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych również numer umowy CRU,
pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez
Zamawiającego, numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony
Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy. Do faktury należy
dołączyć kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego.
9. 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
10. Fakturę VAT należy przesłać pod adres ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu,
ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu cenę opisaną w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego
rachunku bankowego.
§4
1.

2.

3.
4.
5.
6.

W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu
zakończenia przedmiotu Umowy.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kare umową w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie.
Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia
netto, określonego w Umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te,
niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich
współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób trzecich, solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub
zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu nienależytego
wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.
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§5
1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
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.
Zamawiający ma prawo w dowolnym, wybranym przez siebie terminie dokonać kontroli
przestrzegania postanowień określonych w ust. 1,2 i 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń
postanowień określonych w ust. 1,2 lub 3 zastosowanie mają zapisy § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.
§6
Wykonawca udzieli Zamawiającemu …………… gwarancji na wykonane uziemienia linii
SN.
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.
W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres
gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac (elementów) objętych nową
gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia i usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
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, że uprawnienia z tytułu rękami za wady
fizyczne wygasają po upływie 5 lat od dnia odbioru. Postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje się do uprawnień Zamawiającego wynikającego z rękojmi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 2,
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.
§7

1.

Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym
czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia zachowując dotychczas
wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia w
przypadku, gdy:
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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.
b) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części
podwykonawcy, czego nie przewiduje i na co nie wyraża zgody Zamawiający.
Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia
wymagalności.
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.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części lub w całości lub jej
rozwiązania zgodnie z ust.1 lub 2, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie tylko za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy
nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu
cywilnego.
a)

2.

3.

4.

5.

§8
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. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia
Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1.
niniejszego paragrafu, w ter
8. minie 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
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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.
§9
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 jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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