Postępowanie numer ZP/2270/7073MZI/2018/1
Załącznik nr 3 do Umowy nr ………………………………….
o ramowej współpracy w zakresie wykonywania drobnych robót budowlano-montażowych.
______________________________________________________________________________________________
ZLECENIE NR ………………………………..…..
do Umowy ramowej współpracy w zakresie wykonywania robót budowlano-montażowych
nr ……………………..…….. (zwanej w treści Zleceniem)

zawarte w Płocku, w dniu………………………………., pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-11-90,
z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Płocku,09-400
Płock, ul. Wyszogrodzka 106, reprezentowaną przez:

1. ..............................................................,
2. ..............................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…
reprezentowanym/-ą przez:

1. ..............................................................,
2. ..............................................................
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”.

PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

1.

§1
Na podstawie zawartej umowy nr……………….…. z dnia ……………….…… o ramowej współpracy w zakresie wykonywania
drobnych robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres prac, stanowiący
przedmiot niniejszego Zlecenia:
…..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę zadania i wymienić kompletny zakres rzeczowy zgodnie z wyceną w Załączniku Nr 1)

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Przedmiot niniejszego Zlecenia zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Zlecenia.

§2
Termin realizacji przedmiotu Zlecenia ustala się do dnia ………………………………………………….………………
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PRZEDSTAWICIELE
§3
Przedstawiciele:
a) ze strony Zamawiającego
........................................................................ tel. ..................................... adres email: ..............................................,
b) ze strony Wykonawcy
........................................................................ tel. ..................................... adres email: ..............................................,

1.

2.
3.
4.

MATERIAŁY
§4
Zamawiający, w ramach dostaw inwestorskich, zapewni następujące urządzenia i materiały
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Urządzenia i materiały, o których mowa w ust. 1, Wykonawca odbierze z magazynu Zamawiającego (magazyn
główny w * ……………………………………………………przy ul…………………………….) w terminie: ………………………………
Pozostałe materiały niezbędne do realizacji Zlecenia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny
koszt.
Następujące materiały z demontażu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
należy dostarczyć do Zamawiającego w miejsce …………………………………………………………………………………………….

WYŁĄCZENIA i PPN
§5
Wszystkie prace w sieci nn powinny być wykonane w technologii pod napięciem, z wyjątkiem tylko tych, które nie
są możliwe do wykonania na podstawie aktualnie obowiązującej u Zamawiającego instrukcji określającej zasady
prowadzenia prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urządzeniach rozdzielczych do 1 kV. W przypadku konieczności wykonania prac w technologii tradycyjnej
(tj. z wyłączeniem napięcia), Wykonawca dla realizacji Zlecenia może stosować wyłączenia obiektów i urządzeń
sieciowych (skutkujących wyłączeniem odbiorców) w łącznym wymiarze ………………………………………………… zgodnym
z obowiązującymi u Zamawiającego „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowanych”, dostępnymi na
stronie internatowej ENERGA-OPERATOR oraz zgodnie z wzorem Planu wyłączeń stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zlecenia.
Wykonawca opracuje Plan wyłączeń podlegający pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Z chwilą akceptacji
Planu wyłączeń (lub kolejnych Planów wyłączeń) przez Zamawiającego, staje/ą się on/one integralną częścią
Zlecenia. Zaakceptowany/e przez Zamawiającego Plan wyłączeń/Plany wyłączeń podlegają każdorazowo rozliczeniu
po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Wzór Planu wyłączeń stanowi Załącznik nr 2 do
Zlecenia.
REPREZENTANCI NA BUDOWIE
§6
1. W trakcie realizacji zlecenia stronę Zamawiającego na budowie reprezentuje …………………………………………………..
tel. …………………………….………..
2. W trakcie realizacji zlecenia stronę Wykonawcy na budowie reprezentuje
…………………………………………………….. tel. ……………………………….……..

Strona 2 z 3

Postępowanie numer ZP/2270/7073MZI/2018/1
Załącznik nr 3 do Umowy nr ………………………………….
o ramowej współpracy w zakresie wykonywania drobnych robót budowlano-montażowych.
______________________________________________________________________________________________
PŁATNOŚCI
§7
Kwota wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Zlecenia wynosi: ……………………………………..…………….……. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..……….. złotych ……../100).
§8
Rozliczenie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
§9
Wszelkie zmiany treści niniejszego Zlecenia wymagają porozumienia stron i zachowania formy pisemnego aneksu
do Zlecenia pod rygorem nieważności.
§ 10
Zlecenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Integralną część niniejszej Zlecenia stanowią:
Załącznik nr 1 - Wykaz prac - wycena.
Załącznik nr 2 - Wzór Planu wyłączeń
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